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প্রাতংপ্ররণীর ৬তৃদেণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় গ্রণীত-_ 

£ ন্থ্রিান্ডসিক্ষ ওীন্বল্জ 
ধিনি জীবনকে শান্তিময়, সুখময় করিতে চাহেন-- গৃহ হইতে সর্ব 

গ্রকার অশান্তি, বিদেষ, হীন'ত! দূর করিতে চাতেন, ছিনি এ গ্রন্থ পাঠে 

প্রভৃত সহাধতা পাইবেন । লক্ষা স্থির রাখিয়া কিরূপ ভাবে চলিলে 

মায় উন্নতির চরম সীমায় উন্নীত হইতে পারে ঠাহার পক্ষে কিছুই 

অগ্রাপা থাকে না, আমাদের এই পবিরাত্মা মহাপুরুষ তাহা নিজ 

জীবনে দেখাইয়াছেন এবং তাহার পরম প্সেহের দেশবাসীর কল্যাণ জন্ত 
লিপিবদ্ধ করিয়! গিয়াছেন। 

দাম্পত্য-গ্রাণয়, উধাহ-সংস্করণ, সতীর ধন্মঃ মৌভাগ্য-গর্ব, ঈম্পতী 

কলহ, লঙ্জাশীবাতা, গৃহিণীপনা, ফুটদ্বিতা, পিতামাতা, সন্তানের শিক্ষা, 

পুত্রকন্তার শিক্ষ!? পুন্্রবধূ, রোগীর সেবা, চাকর প্রতিপালন, পশ্বাদি 

পালন, অতিথি-সৎকার, স্ত্ীশিক্ষা, পারচ্ছন্নতা, ভাইভগিনী, শিক্ষাভিত্তিঃ 

কাজকরা, অর্থসঞচয়, শয়ন। নিদ্রা, ভোজন, গৃহশুন্ততা, দ্বিতীয় দারপরিগ্রহ 
প্রভৃতি বহু অবশ্থয জ্র!তবা প্রবন্ধ এই পুস্তকে আছে। 

স্বগীর় লক্ষিক্মনলীনু এই পুস্তক পাঠে মুগ্ধ হইয়া লিখিয়া 

গয়াছেন-প্পাবিবারিক প্রবন্ধ গ্রন্তকঞ্রর অসাধারণ সাঁংনারিক 

মভিজ্ঞত! প্রস্থত । কগন কিরূপ বাধহার করিলে পারিবারিক স্বাচ্ছন্দা 

মধিত হয়, তাহা এই পুস্তক হইতে আনা যায়। শ্ত্রী এবং পুরুষ উভয়ের 

শ্বাঠ। এমন ঈব্ধ্র পুত্তক বালা ভাষায় আর নাই।” 
“আমার বনে ছে সকল ভুল করিয়াছি, দ্রশবংসর বএেবও এই 

পুন্তকখানি পাইলে ২ অনেক গুলি হতে রক্ষা পাইতাম ।*-.. 

»চন্্রনাথ বন্ু। ১৬ পেজি ভবল ক্রাউন সুন্দর স্বর্াঙ্থিত বাধাই। 

শশা ১॥৯ (পেড়টাকা 



প্রকাশকের নিবেদন । 

ককষণাময় পরমেশ্ববের অপার করুণাবলে বহু অর্থ বায়ে ও পরিশ্রথে 

এই তম্থ বিষয়ক প্রসিদ্ধ “াত্ীভ্ভ্হ্ম? নামক বৃহৎ গ্রশ্থথানি 

সাধারণের উপকারাথে প্রকাশ করিলাম । ইহাতে ভগ নাধকের যাবতীমু 

ক্রিয়া করুণ পদ্ধতি) কালিকা দ্রেবীর ধ্যান, পারণা, প্রাণায়াম, পুজা, হোম, 

আসন, গগন, পুরশ্চরণ সাধনা, সিদ্ধি প্রকৃতি অণিমা লথিমাদি সাধন, 

বাকৃপটুহ, অস্থয,া'মত্, বাকৃসিদ্ধি সমস্তই আছে। 

পরিশেষে বিশেষ ক্লতজ্ঞতা মহকারে স্বাকার করিতোছি যে এই পুস্তক 

খুদ্রণকালে কলকাতার স্বপ্রসিদ্ধ কবিরাজ ঞমুক বিভূতিভূষণ মিত্র 

এন এ, বেদান্তহষণ মহাশয় গ্রন্থধান সংশোধন করিয়া! আমাকে 

চিরকুতচ্ছতা পাশে বদ্ধ করিয়াছেন, সেই জন্য আমি তীঙার নিকট খণী 

রহিলাম। এক্ষণে সহৃদয় গ্রাহক ও অহথ্থাঠক:1শাৎ | 

পরিতপ্রু হইলে অম সার্থক বোধ করিব । লিখে' দত ২০৫ 

[তা 

দোল-পূর্ণিমা। ! বিনীত 

ভ্ীজগন্নাথ দাস। কলিকাতা । 



জগন্না্ লাইব্রেরী হইতে প্রকাশিত 
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বাণ নাটাঞ্বি 

শ্ীযুক্ষ 'অধোরচন্ত্ব কাবাতাথ 

প্রণীত 

নশ্মদ| ১115 

পাপের পরিণাম ১৪০ 

তারকাস্থর বধ ১।০ 

কুরু পরিণাম ১৪০ 

নপীন নাটাকবি 

শ্ীধুক ফণিভৃষণ বিষ্তাবিনোদ 
প্রণীত 
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বিলাতী বাধাই ২৫০ 
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সুচীপত্রম। 

প্রথমোলাসঃ। দশমোলাসঃ | 

যোগম্বরূপবণনম ১ পশ্ষীন্বরূপকথনম্ ৪ 

দ্বিতীয়োল্লীনঃ | একাদশোল্লাসঃ। 
যোগনাধনম €. পোগনিণয়ঃ ১১৩ 

তৃতীয়োল্লাসঃ। দ্বাদশোলাসঃ | 
মুক্তযপায়ঃ ৮. বধধ“নপ্ষপণম্ ১৩৩ 

চতুর্ধোল্লাসঃ ৰ ব্রয়োদশোল্লানঃ | 

মায়াবর্ণনমূ ১৫. যট্কশ্মসাধনম্ ১৮২ 
পঞ্চমোল্লামঃ | চতুর্দশোললাসঃ 

রহ্ষসিদ্ধাপায়ঃ ২৪ যোগসাধণম্ ২০৫ 

ষ্টোল্লাসঃ | চা ২৪৪ 
আত্মজ্ঞানোপায়বর্ণনম্ 8 রি 

সপ্তমোল্লাসঃ | ০ রর 
প্রাণচিন্তনম্ ৩৬ ৪ রে 

বজালনম্ ১৯৬ 

অউমোল্লাসঃ | মভাসনম্ বা 

্র্ষগ্থূপ কার্তনম্ ৪৭ ভদ্রাসনম্ ২৪৭ 

নবমোল্লানঃ | বীরাসনমূ্ ২৪৮ 
গাহ্স্থ্যাশ্রমবর্ণনম্ ৫৬. সঙ্কটাসনম্ ২৪৮ 



গোরক্ষাসনম্ 

ু্ধুটাসনম্ 
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উ্তাপকৃণ্মাসনম্ 

উত্তানমণ্ড কাসনম্ 

যোগাসনম্ 
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জালম্বরস্য ফলম্ 
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কালীতন্ত্রম। 
৩১৬৯5 ত 

প্রথমোলান? | 

যোগম্বরূপবণনং। 

কৈলাসশিখরাসীনং দেবদেবং জগৎপতিং। 

পপ্রচ্ছ পরয় গ্রীত্যা পার্বতী,পরমেশ্বরং ॥ 

একদা দেবদেব জগত্পতি মহেশ্বর ৫কলাসশিখরে রতুলিংহাসনে স্থুখে 

সমাসীন আছেন, ইত্যবসরে পার্বতী পরম প্রীতি সহকারে তাহাকে 

সম্বোধন করিয়৷ জিজ্ঞানা! করিলেন । 

শ্রীপার্কবতী উবাচ। 
স্চিত ভবতা! পুর্ধ্বং কালীতন্কথা শুভ । 
অধুনা ভ্রহি দেবেশ ত্দধীনাম্মি সর্ববথা ॥ 

পার্বতী কহিলেন, হে দেবেশ! আপনি পূর্বের যে পরম কল্যাণময়ী 

কালীতত্ত্র-কথার সুচন1 করিয়াছিলেন, সম্প্রতি তাহা আমার নিকট কীর্তন 

করুন) আমি সর্ববথা আপুনারুই একান্ত অধীন! 



কালীতন্ত্রম্। ২ 

ভ্রীমহাদেব উবাচ। 
শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি কালীতন্ত্রমনুত্তমম্ ॥ 

যোগতত্বং যত্র পূর্ববং সগ্যোমুক্তিকরং পরং ॥ 

মহাদেব কহিলেন, হে দেবি। আমি তোমার নিকট সর্ধতস্ত্রোত্তম 

কালীতন্ত্র কীর্তন করিব শ্রবণ কর। এই অস্ত্রের সর্ধপ্রথমেই যোগতত্ব 

বর্ণিত হইয়াছে। এই পরমোত্রষ্ট যোগতব দ্বারা সগ্ত মুক্তিলাভ হইয়। 
থাকে । 

গ্রীদেব্যুবাঁচ। 

যোগস্য লক্ষণং দেব ব্রহি মে তন্বতঃ প্রভো। 
কথং সিদ্ধির্ভবেলোকে যোগজ। শাশ্বতী প্রুবং ॥ 

পার্বতী কহিলেন, হে দ্রেব। হে প্রভো ! যোগের লক্ষণ আমার 

নিকট যথাযথরূপে কীর্তন করুন্। কি প্রকারে লোকে যোগজনিতা। 

শাশ্বতী।সিদ্ধি লাভ হয়, তাহা শ্রবণ করিতে বাসনা করি। 

শ্রীমহাদেব উবাচ। 
যোগো। ব্রহ্মাত্মনোরৈক্যং সাধুভিস্তত্বদগিভিঃ | 
প্রোক্তং ষস্য প্রভাবেণ সগ্যোমুক্তিং লভেজ্জনঃ। 

মহাদেব কহিলেন, হে পার্ববতি ! তত্বদশী সাধুশীল মহাত্মার! ব্রন্দে 
আত্মার মিলনকেই যোগ বলিয় কীর্তন করিয়া থাকেন। এই যোগ- 
প্রভাবে নরগণ সপ্য মুক্তিলাভ করিয়া থাকে। 



কালীতস্ত্রম্ 

আীদেব্যুবাচ। 
চঞ্চল! ছূর্ব্বল! ক্ষীণাস্তথৈব মন্দবুদ্ধয়ঃ | 

কথং লোক! ভবিষ্যন্তি যোগসিদ্ধা মহেশ্বর ॥ 

পার্বতী কহিলেন, হে মহেশ্বর! মানবগণ চপল, বলহীন, ক্ষীণ ও 

মন্দবুদ্ধি; অতএব কি প্রকারে যোগনিদ্ধি লাভ করিবে ? 

আীমহাঁদেব উবাচ । 
যোগশ্চ ছিবিধঃ প্রোক্কো মানুষো৷ দেবিকোপি চ। 

শন্তিযোগস্তত্র খলু মান্ুষো যোগ উচ্যতে ॥ 

মহাদেব কহিলেন, হে দেবি! ঘোগ দ্বিবিধ;--মানুষ ও দৈবিক। 

তন্মধ্যে শক্তিযোগই মানুষযোগ বলিয়। কীন্তিত হইয়া থাকে। 

শক্তিমুক্তিকরী সছ্চঃ কলৌ চাপি বিশেষতঃ ! 
ন চান্তো যোগ উদ্দি্ঃ ক্ষীণানাং স্বব্পমেধসাং | 

শক্তির মহেশানি নাস্তি কিং মানুষো মতঃ ॥ 

শক্তিহ্বারা সদ্য মুক্তিলাভ হইয়া থাকে। বিশেষতঃ কলিকালে 
একমাত্র শক্তিই, মুক্তিকরী বলিয়! অভিহিত । ক্ষীণ ও স্বপ্পবুদ্ধি মানব- 

গণের মধ্যে এই শক্তি ব্যতিরেকে অন্ত কোন প্রকার ধোগই সমুদিই হয় 
নাই । হে মহেশানি ! যাহার শক্তি নাই, সে কি মনুষ্য বলিয়া পরিগণিত 

হইতে পারে ? 



কালীতন্ত্রমূ। ৪ 

শ্ীদেব্যুবাচ। 
দেবদব মহাদেব সংসারার্বতারক। 

শক্তি; কিং কথ্যতে লোকে ব্রুহি মে নাথ তত্বতঃ ॥ 

পার্বতী কহিলেন, হে দ্েবদেব ! হে মহাদেব ! আপনিই সংসারসাগর 

হইতে মানবগণকে পরিক্রাণ করিয়া থাকেন । সে যাহা হউক, হে নাথ! 
শক্তি কাহাকে কহে, তাহ! আমার নিকট যথাযথরূপে কীর্তন করুন্। 

জ্রীমহাঁদেব উবাচ। 

তৎকার্ধযকরণং দেবি শক্তিরুক্তা চ শাশ্বতী। 

লোকমাত্রস্ত সা সাধ্যা সগ্ঠোমুক্তিকরী শুভ ॥ 

মহাদেব কহিলেন, হে দেবি! ঈশ্বরের কাধ্য সাধনই শক্তি বলিদা। 
অভিহিত হয়। এই শক্তি নিত্যা, পরম মঙ্গলকারিণী ও সদ্য মুক্তিকরী 

সন্দেহ নাই । যাবতীয় লোকেই ইহা সাধন করিতে পারে। 

যজনং যাজনং ধ্যানং ভক্তি প্রেমসমাহিতা। 

ইতি তে কখিতং দেবি শক্তিযোগশ্চ মুক্তিদঃ॥ 

ইতি শ্রীকালীতন্ত্রে সর্বেবোত্বমোত্তমে যোগস্বরূপকথনং 

নাম প্রথমোলাস ॥ ১ ॥ 

যজন, যাজন, ধ্যান; ভক্তি ও প্রেম এই পাচটাকেই শক্তির ম্বরূপ 

বলিয়। জানিবে। হে দেবি ! এই আমি তোমার নিকট মুক্তির কারণ 
স্বরূপ শক্তিযোগ বর্ণন করিলাম। ১২। 

ইতি শ্রীকালীতন্ত্রে যোগম্বরূপবর্ণন নামক প্রথম উল্লাস সমাপ্ত। 



দ্বিতীয়োলামঃ। 

যোগনাধনং। 

পার্বতী উবাচ। 

দেবদেব মহাদেব যোগীনাং পরমেশ্বর | 

যোগস্ত সাধনং ব্রহি কৃপা চেম্ময়ি হে প্রভো ॥ 

পার্বতী জিজ্ঞানা করিলেন, হে দেবদেব। হে মহাদেব । আপনি 

যোগীগণের ঈশ্বর বলিয়া পরিকীষ্ঠিত। হে প্রভো! যদ্দি আমার প্রতি 

আপনার কৃপা থাকে, তাহা হইলে যোগনাধনের বিষয় সবিস্তার কীর্তন 

করিয়। চরিতার্থ করুন্। 

শ্রীহাদেব উবাচ। 

'অশান্তং মানসং নোকে শান্তং স্যাৎ যোগচত্যয়া | 

তম্মাৎ সন্বপ্রযত্বেন যোগঃ সাধ্যে। মহেশ্বরি ॥ 

নহাদেব কহিলেন, হে মহেশ্বরি ! লোকে মানবগণের চিত্ত ত্বভাবতই 

অশান্ত ও চঞ্চল। একমাত্র যোগচর্ধযাবলেই সেই মন শান্থিলাভ করিয় 

থাকে; অতএব সর্বাগ্রে যোগসাধন করাই কর্তব্য | 

নাড়ীনাঞ্চ সহত্রেষু প্রাণো বায়ুরুদাহৃতঃ | 
সঞ্চরন্ পঞ্চধা তত্র হাপানাদিবিভেদতঃ ॥ 



কালাতস্ত্রম্। ৬ 

হে দেবি! ষেবাযু দেহাভ্যস্তরস্থ সতম্ত্র নাড়ীতে সঞ্চরিত হইয়। 

থাকে, তাহাই প্র।ণবাধু বপিয়া অভিহিত । এই গ্রাণবায়ু ক্রিয়াভেদে 

অপাস্গীদি পঞ্চ ভাগে সংবিভক্ত হইয়াছে । 

তশ্য স্পন্দসমুদ্ধএূতা সম্থিদ্ যা কলনোনুখী। 

তদেখ চিত্তমিত্যাভর্তবিষ্য তত্ব্দশিনঃ ॥ 

উল্লিখিত বাযু স্পন্দিত হইলে অন্তরে যে কলনোন্ুখী সব্িৎ সঞ্তাত 

হয়, ভবিষ্যতবদশী মহাত্মারা তাহাকেই চিত্ত বলিয়া কীর্তন করিয়া 
থাকেন। 

তম্মাৎ রোধেন স্পন্দস্য চিন্তশান্তিবিধীয়াত। 

ইয়ং হি শাস্তি; পরমা জগতাং লয়সাধিনী ॥ 

এই হেতুই যদি প্রাণবাযুর স্পন্দন রোধ করা যায়, তাহ হইলেই 
টা সি চু 

চিত্তের শাস্তি বিধান হইয়া থাকে এবং চিত্তের শান্তি সম্পাদন হইলেই 

জগতের লয় হয় সন্দেহ নাই। 

শ্ীদেব্যুবীচ। 
অবিরামগতিঃ প্রাণ; কথং রুদ্ধো ভবিষ্যৃতি। 
তদ্ব্রহি মে জগন্নাথ শ্রোতুং কৌতৃহলং মম ॥ 

পার্বতী কাহলেন, হে জগংপতে । হ্রাণ নিরন্তর শরীরাভ্যস্তরে সঞ্চ- 

রিত হইতেছে; কি রূপে তাহাকে রদ্ধ করিতে পারা যায়, তাহা কীর্তন 

করুন। উহ্। শ্রবণ করিতে আমার অতীব কৌতুহল জন্মিযাছে। 



৭ কালীতন্ত্রম্। 

শ্রীমহাদেব উবাচ। 
শান্্ং সাধু মহাযোগে। বৈরাগ্যঞ্চ তথৈব হি। 
ইতি যোগাৎ যদ চ্ছেদে। লোকে ধ্যানরতং মনঃ। 

ত্য ধ্যানস্ত গাঢতাৎ প্রাণরোধো। ভবিষ্যতি ॥ 

ইতি শ্াকালীতন্ত্রে সব্বোত্তমোত্তমে যোগসাধনং, 

নাম দ্বিতীয়োল্লাসঃ ॥ ২ ॥ 
মহাদেব কহিলেন, হে দেবি! যখন শাস্ত্র, সাধুসঙ্গ ও বৈরাগারূপ 

যোগদ্বারা সংসারস্পৃহা বিদুরিত হয়, তখন মন কেবলমাত্র ব্রহ্মধাযানেহ 

শিরত হইয়া থাকে । সেই ধ্যানযোগের গাঢতর অভ্যান হইলেই প্রাণ- 

রোধ 2য়, খন আর প্রাণকে স্পন্দিত হইতে দেখ যায় না।* 

ইতি শ্াীকালীতন্ত্রে যোগসাধন নামক দ্বিতীয় উল্লাম সমাপন । 
সপ  স্পাশিট শীট ০৯ সিসি 

* পূরক, বেচক ও কুস্তক এই যোগত্রয় সহায়ে প্রাণায়াম অভ্যাস 
করিলেই গাঢ়তর ধ্যানযোগ সমুত্পন্ন হইঘ। থাকে । সেই ধ্যানযোগ- 

বলেই প্রাণ নিম্পন্দভাবে অবস্থিত হয়। প্রণবোচ্চারণ-সমুখিত শব্দের 

তত্বাবধারণ দ্বার! সম্ধিৎ প্রন্থপ্ত হইয়া থাকে; তাহা হইলে৭ প্রাণরৌধ ' 
হইয়া যায়। রেচক অভ্যাস ঘ্াও আকাশে সবিস্তার অবস্থান নিবন্ধন 

গ্রাণ নিম্পন্দ হইয়া থাকে । পুরক অভ্যাস 'প্রসাদে সধ্চাররোধ হওয়া 

নিবন্ধন প্রাণ স্পন্দিত হইতে সমর্থ হয় না। কুস্তক অভ্যস্ত হইলে স্তন্তিত- 

ভাবে অবস্থান করিতে হয়; স্থতরাং তদবস্থায় প্রাণ কিরুপে স্পন্দিত 

হইবে ? যদি জিহবাদ্বারা ক্ষুদ্রজিছ্বাকে আক্রমণ কর] যায়, তাহ! হহলে 

উদ্ধগতি নিবন্ধন প্রাণ নিস্পন্দ হইয়া থাকে । নির্লিকল্প সমাধিকালে 

হৃদয়াক'শে সন্থিদের তিরোধান হেতু প্রাণ স্পন্দহীন হয়। নাসিকাগ্ের 

বহিভাগস্থ ্বাদশান্ুল পরিমিত বিমল আকাশহ প্রাণবায়ুর সঞ্চরণস্থল। 

যদ্দি নেত্ররোধ করিয়া সেই আকাশকে আর মনকে নিরোধ করত 



তুতীয়োল্লানঃ। 
মুক্ত পায়ঃ | 

শ্রীমহাদেব উবাচ। 
অসঙ্গো মনসঃ শাস্তিঃ স। চৈব মোক্ষসাধনং। 

গুরূপদেশঃ শাস্ত্ার্থো মন্ত্রাদিসাধনং তথ! । 

সব্বং স্যাৎ বিফলং চৈব অশান্তে মনসি গ্রুবং ॥ 

মহাদেব কহিলেন, হে পান্নিতি 1! বিষয় বিসজ্জনই সাঙ্গাৎ মনের 

শান্তি এবং সেই শাশিই মোক্ষস্খের একমাজ্ সাধন সন্দেহ নাই | যদি 
স্পা 

সন্ধিদকে নিরুগ্ণ করা থা, তাভা হউলে প্রাণ আর স্পন্দিত হতে পারে 

না। যদি অভ।1সবলে প্রাণকে তালুদেশ হইতে দ্বাদশাঙ্ুল উর্ধে ব্রহ্মরন্ধে 

আনয়ন পূর্বক মঙ্গিদ রোধ করা যায়, তাহা হহলে প্রাণ নিম্প্দ হইয়া 

থাকে । ভ্রামধো নেকতারকা বদ্ধ করত জ্ঞানেন্ত্রিয়ের বোধ করিলে আব 

জহ্বা ৪ প্রাণবামুকে তালুবিবরমার্গে কগালকুহরে আনিয়া দ্বাদশ 

অন্ুণী উদ্ধে ব্ষরদ্ধে স্থাপিত করিলে প্রাণ নিষ্পন্দ হইয়া থাকে। 

ভগবানের কূপায় অথবা গ্ররুদেবের প্রসাদে অকম্মাৎ কাকালায়যোগে 

আহ্মজ্ঞান আবিভূত ও গাঢরূপে প্রাতিষ্ঠিত তত্সহ বিকল্পকল্পনা অন্হিত 

হইলে আর প্রাণ স্পন্দিত হইতে পারে না। সংসারকে মিথ্যা, শূন্য ও 
কল্পিত জ্ঞানে বাসনাশূন্ত হইলেও প্রাণ নিম্পন্দ হয়। হৃদয়ই সর্বশ্রেষ্ঠ ও 

সকল পদাথের দর্পণস্বপ্প। যদি সেই হৃদয়কে বাসনারহিত করা যায়, 

তাহা হইলে প্রাণ আর কিরূপে স্পন্দিত হইবে? এতদ্ভিন্ন অন্যান্ত 

উপায়েও প্রাণকে নিম্পন্দ করা যায়। মধাবিধ জ্ঞানীর পক্ষে সর্বাগ্রে 

উপরোক্ত যোগাভ্যাস করাই কর্তবা। যোগ ক্রমে ক্রমে অভ্যাস করিতে 

হয়, নচেৎ প্রাণপধ্যন্ত বিনষ্ট হইবার সম্ভব । 



৯ কালীতন্ত্রম্। 

মন প্রশান্ত না হয়, তাহা হইলে কি গুরূপদেশ, কি শান্গাগ, কি মন্ত্রাদি 

সাধন, সকলই বিফল হইয়া থাকে । 

শস্ত্রেণ ত্যাগরূপেণ মনশ্ছিননং যদ ভবেৎ। 

শান্তং সর্বগতং ব্রহ্মপদং প্রাপ্মোতি তৎক্ষণং ॥ 

যখন বাসনাত্যাগরূপ স্ৃতীক্ষ শন্ত্র বারা মন ছিন্ন হইয়! যায়, তং- 

কালেই শানস্তম্বরূপ সর্ধগত ব্রদ্ধপদ লাভ হহয়া থাকে। 

আত্মজ্ঞানাদনথস্য জীবন্মক্তিশ্চ বন্ডভনাৎ। 
ক্লেশো নো লৌকিকো দেবী জায়তে কুত্রচিৎ পরিয়ে ॥ 

ম 

হে দেবি। আত্মজ্ঞনদ্বাগা অনখ পরিত্যত্ হইলে জীবনুক্তি লাভ 

হইয়া থাকে) স্থৃতরাং তৎকালে আর এহ শরারে কোন প্রকার ক্লেশ 
অনুভূত হয় না। 

বৈরাগ্যমেবমিত্যাহুঃ সাক্ষাৎ ব্রহ্মপদং প্রুবং। 

চিন্মাত্রং চিন্তয়েদাদৌ ততোর্থবুদ্ধিনাশ্রয়েৎ ॥ 

দৈবের অপেক্ষা পরিত্যাগ পুর্বক পুরুষকার অবলম্বন করিয়! চিত্তকে 

বৈরাগ্যে আনয়ন করিবে । এই বৈরাগারূপ অচিন্ততা সাক্ষাৎ 

ব্রহ্মত্বরূপ পরমপদ বলিফা অভিহিত ।॥ সর্দাগ্রে চিন্নাত্র ভাবনা করিতে 

হয়, তদনস্তর পরমার্থ বুদ্ধির আশ্রয় গ্রহণ করিবে । অবশেষে শাশ্তহদয়ে 

পরমাত্মাকে আশ্রয় পূর্বক পৌরুষ সহকারে চিত্তকে অচিস্ততায় ঘোজন। 

করিতে হয়। এইপ্রকার অনুষ্ঠঠন করিলেই অনায়াসে ত্রক্ষরূপ পরমপদ 

লাভ হ্ইয়] থাকে, তাহাতে কিছুমাত্রও সন্দেহ নাই। 



কালীতস্ত্রম্। ১০ 

শ্রীদেব্যুবাঁচ । 
শ্রুতং ত্বয়েরিতং সববং দেনদেব জগৎপ্রভো | 

মোক্ষোপায়ং জগন্নাথ বিস্তারং ব্রহি তত্বতঃ ॥ 

পার্বতী কহিলেন, হে দেবদেব! ভে জগতপ্রভো ! হে জগন্নাথ! 

আপনার সুখে মুক্তির উপায় সকলই শ্রবণ করিলাম সত্য, কিন্তু উহা 

সম্যক বোধগম্) হইল ন।; অতএব বিস্তার পূর্বক পরিক্কত ও যথাষথ- 

রূপে উহ1 আমার শিকট কাঞ্চন করুন্। 

শমহাদেব উবাঁচ। 

বিজিতে মনমি চৈব পৌরুষৈস্ত্ব মহেশ্বরি। 

তণবৎ স মহাযোগী ত্রেলাকাবিজয়ী ভবেৎ ॥ 

মহাদেব কঠিলেন, চে পার্ববাত। পৌঞ্ষ দ্বারা অনায়াসে মনকে 

পরাজিত করিতে পারা ধায়। এ প্রকারে মন পরাঙ্গিত হইলে সেই 

, ব্যক্তি অবলালাক্রমে তৃৎণব হ্যা ভ্রিইবন আয় করিতে সমর্থ হয়| 

যো জানাঠি মহামূঢঃ সাধ্যাতীতং কুমন্দধীঃ। 

স কিং পুরুষো লোকেহস্মিন ঘৃণার্ঠো যোগিভির্জনৈঃ ॥ 

হে দেবি! পৃর্ষোক্তরূপে 'এ্রভুবন জ করা নিতাজ্জ অসাধ্য নহে, 
উহা অনায়াসে সাধন করিতে পারা যায। যেমূর্খ উহ! অসাধ্য বলিয়া 

বিবেচনা করে, তাহার তুল্য মন্দনুদ্ধি আর কে আছে? সে কি পুরুষ- 

মধ্যে গণনীয় হইয়া থাকে ? যোগীগণ তাহাকে নিঃসন্দেহ ঘ্বণা করেন । 

জীবিতোহহং মৃতে। বাপি মনোবৃত্তিঃ কুকল্পন। । 

কুতে। জন্ম কুতে। মৃত্যরাত্মনে! বদ সুন্দরি ॥ 



১১ কালীতন্ত্রম্। 

হে হ্থন্দরি ! “আমি জীবিত, আমি মৃত" প্রভৃতি কুকল্পনা মনের 

বৃত্তিমাত্র জানিও, উহ! আর কিছুই নহে। কেন না, আত্মার জন্ম 

কোথায়, মৃত্যুই বা কোথায়? অর্থাৎ আত্মা জন্ম-মৃত্যু-পরিশৃন্যঃ উহা 

নিত্য । যাহার জন্ম নাই, তাহার মৃত্যুভয় কিব্ূপে হইতে পারে এবং 

যাহার মুত্যু নাই, তাহার আবার জন্মগ্রহণেরই বা সম্ভব কি? 

বন্ধুবিয়োগজং ছুঃখং মিথ্যৈব বিদ্ধি পার্ব্বতি । 
চৈতন্তাব্কিতের্মাত্রং চিত্তং তচ্চ ন সংশয়? ॥ 

হে পার্বতি ! আত্মীয় স্বজন বা! বন্ধুবান্ধবাদির বিয়োগ ইইলে দুঃখ 

সঞ্চার হয় সত্য, কিন্ধ উহ মিথ্য। জানিও; এ দুঃখ ঠচতন্টের বিকার- 

রূপ চিত্ত ব্যতীত আর কিছুই নহে। 

সংস্বরাপ সর্বরূপে মায়ামালিন্য বজ্জিতে। 

মনঃ হ্্যং যদা যাতি তশ্মিংশ্চ পরমে পদে । 

তদৈব মোক্ষমাপ্রোতি নাত্র কাধ) বিচারণ। ॥ 

হে পার্বতি ! যখন সংম্বরূপ, সর্বন্বরূপ মায়ামালিন্তবিবর্ষিত, পরম 

পদে মনের বিশ্রাম হয়, ততৎকালেই জীব মোক্ষ প্রাপ্ত হইয়া থাকে সন্দেহ 

নাই) অর্থাৎ মনকে সেই মায়াদি-পরিশূন্ত পরম পদে একাস্ত অঠ্ি- 

নিবিষ্ট করিতে না পারিলে কোনরূপে মুক্তিলাভের সম্ভাবনা নাই। 

বিশ্রান্তিঃ পরমা জ্্েয়া মনসঃ শাস্তিরেব চ। 

্রহ্মচিন্তনজৈস্তচ্চ পৌরুষৈঃ সংহরেদ্ গ্রুবং ॥ 

হে দেবি। একমাত্র মনের শান্তিই পরম বিশ্রাস্তি বলিয়া পরিগণিত : 

স্থতরাং ব্রহ্মচিস্তন-সমুখিত পৌরুষ দ্বার মনকে সংহার করিবে। 



কালীতন্ত্রম্। ১২ 

মুতে মনসি হে দেনি ন মৃত্যুং ভজতে নরঃ। 

নির্ববাণ-পরমাং শাস্তিং লভতে নাত্র সংশয়; ॥ 

হে দেবি! এ প্রকারে মনের মৃত্যু ঘটিলে আর জীবকে মৃত্যুমুখে 
পর্তিভ হইতে হয় না অর্াৎ মনকে এরূপে পরমপদ্দে অভিনিবিষ্ট 

করিতে পারলে ভববন্ধনতয় বিদৃরিত হইয়! যায় এবং ততকালেই জীব 

নির্ববাণরূপিণী পরম শান্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকে সন্দেহ নাই। 

মৃতে মনসি হে দেবি তদগতানি ছুঃখানি চ। 
ন বধাতি ন বধাতি ইতি সত্যং ন সংশয়ঃ ॥ 

হে পার্বতি ! এই প্রপারে মনের বিনাশ হহলে মনোগত ছুঃখসমৃত 

কদ[চ বন্ধন করিতে সমর্থ হয় না। 

অহং মমেতি মনসঃ কল্পনা দেহ উচাতে। 

বিস্তারেণাস্থ দেহস্ত বিশ্বানান্দিস্তৃতিঞ্বং ॥ 

হে পার্বতি! "এই আমি” “এই আমার" ইত্যাদিবূপ ভ্রমকল্পনাই 

মনের দেহ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে । এই দেহবিস্তারেই বিশ্ব- 

সংসারের বিস্তার । 

পিতা মাতা তথা ভ্রাত। পুজ্রঃ কলত্রমেব চ। 

বান্ধবাঃ স্ুহ্যদশ্চৈব আপাতমধুরা গ্রবং । 
বিশ্বাসে চৈষু কৃতে তু ঘোগহানি; স্থুনিশ্চিতং ॥ 



১৩ কালীতন্ত্রম্। 

পিতা, মাতা, ভ্রাতা, পুত্র, কলত্র, জ্ঞাতি, বন্ধু, বান্ধব প্রভৃতি বিষ 

সকল আপাততঃ মনোরম; এ সকলে বিশ্বাস করা কদাচ কর্তব্য নহে। 

উহাতে বিশ্বাস করিলে যোগসাধনের স্থুমহতৎ বিদ্ব ঘটিয়। থাকে । 

সংকল্পত্যাগরূপেণ শস্ত্রেণ বিষয়ং মনঃ | 

ছিনত্তি যো জনে! বুদ্ধ্য। মনস্তস্ত মৃতং প্রুবং ॥ 

সঙ্কল্পত্য(গরাপ অন্ত্রথারা যে ব্যক্তি গ্রজ্ঞাবলে বিষয়ব্ূপ মনকে ছেদন 

করে, তাহারই মনের মৃতুযু হয়। বস্ততঃ বাসনা বিসঞ্জন করিতে 

পারিলেই মনের মৃত্যু হইয়া থাকে। 

মুতে মনসি হে দেবি পরং ব্রহ্মপদং লভেৎ। 

মনসঃ কল্পনা চৈব মহাবিপত্প্রদায়িনী ॥ 

হে পার্কবতি ! মনের মৃত্যু হইলেই পরম ব্রদ্ষপদ লাভ করিতে পার! 
যায়) কেননা, মনের মৃতুযুতেহ ত্রহ্মপদ অধিষিত সন্দেহ নাই। মনের 

বাসনাই মহামহা বিপদের মূলীতুত কারণ বলিয়া অভিহিত । 

মনসি বিজিতে চেব কিমসাধ্যং ধরাতলে। 
ন তস্য পাতনং কুত্র সত্যং সত্যং মহেশ্বরি ॥ 

মন পরাজিত হইলে ধরা'তলে সেই ব্যক্তি কোন্ কাধ্য সাধন করিতে 

অসমর্থ হয়? বস্ততঃ তাহার অসাধ্য কিছুই থাকে না। হে মহেশ্বরি! 

মন বিজিত হইলে আর কিছুতেই তাহার পতন নাই। 



কালীতন্ত্রম্। ১৪ 

উদ্দিতে দ্বাদশাদিত্যে মহাপ্রলয়দর্শনে | 
ন তশ্য কুত্রচিদ্ভীতির্ন ত্য ক্ষতিরেব ভু । 

সংকল্পে বর্ভডিতে জীবো লভতে পরমং পদম্ ॥ 

তৎকালে দ্বাদশ আদিত্য যুগপৎ সমুদি'ত হউক আর মহাপ্রলয় 

উপস্থিত হউক, কিছুতেই সে ব্যক্তির ভয় সঞ্চার বা কোনরূপ অনিষ্টের 

'আশন্ষ। থাকে না। বস্ততঃ সংকল্প অথাৎ বামনা বিসঞ্জন করিতে 

পারিলেই জীবের পরম পদ লাভ হইয়। থাকে । 

নিদাঘে চগ্ডমার্তগুতাপেন পরিতাপিতাঃ । 

সম্তাপে বিগতে জীবা লভন্ডে পরমং স্থখং ॥ 

তথা সংসারসন্তপ্তা জীবা পরমনির্বব তিং। 

নিহতে মনসি চৈব জানীঠি মনোৌমোহিনি ॥ 

হে মনোমোহিনি ! যেরূপ গ্রীষ্মকালে প্রথর মার্তগুকিরণে অভি- 

সন্তপ্ত জীবগণ সেই কিরণের অপগমে অথাৎ সুধ্য অন্তগত হইলে অতুল 

আনন্দ লাভ করে, সেইরূপ মনের বিনাশ হইলে সংসারসন্তপ্ত জীব 

পবম শাস্তিরপ আনন্দভোগ করিয়া থাকে সন্দেহ নাই। 

ইত্যেবং বাসনাং ত্যক্ত। চিন্তং জিত্ব। মহেশ্বরি। 

পরং পদং লভেজ্জীবে মায়ামালিন্য বর্জিতং ॥ 

ইতি শ্রীকালীতন্ত্রে সর্ক্বোত্বমোত্তমে মোক্ষোপায়- 

কীর্তনং নাম তৃতীয়োল্লাসঃ ॥ ৩॥ 



১৫ কালীতন্্রম্। 

হে মহেশ্বরি! এই প্রকারে বাসনা পরিত্যাগ পূর্বক মনোজয় 
করিতে পারিলেই জীব মায়ামালিন্তাদি-পরিশূন্ পরমপদ অর্থাৎ 

মোক্ষলাভে সমর্থ হইয়। থাকে । 
ইতি শ্রাকালীতন্ত্রে মোক্ষোপায় কীধন নামক তৃতীয় উল্লাস সমাঞ্চ। 

চতৃথোললামঃ। 

মায়াবর্ণনং | 

পার্বতী উবাচ। 

শ্রুতং ব্রয়েরিতং দেব পীযুষসদূশং বচ2। 

মায়। কিং কথ্যতাং দেব লক্ষণেন স্বরপতহ ॥ 

পার্বতী কহিলেন, হে প্রভো। । আপনার মুখে অমৃততুল্য শ্রাতিমবুর 

বাক্য শ্রবণ করিলাম, মায়! কাহাকে কহে, মায়ার স্বরূপ ও লক্ষণই ব৷ 
কি, এই সমস্ত কীর্তন করুন্। 

জ্ীমহাদেব উবাচ। 

কালে ত্বয়া কৃত: প্রশ্নঃ সর্ববথা সঙ্গত: প্রিয়ে। 

'অস্তি নাস্তীতি সা মায়া ইদমাভুষ্মমনীবিণঃ | 

মহাদেব কহিলেন, হে পরিয়ে ! তুমি উপযুক্ত সময়েই উপযুক্ত প্রশ্ন 

জিজ্ঞাসা করিয়াছ। যাহা আছে, আবাব নাই, "ভাহাকে মায়া কহে । 

মনীষিগণ মায়ার শ্বক্ূপ এই প্রকারই নিরূপণ করিয়াছেন । 



কালীতন্ত্রমূ। ১৬ 

সত্রেণং পৌজং বান্ধবর্চ পৈত্রমাতীয়কং তথা। 

আসক্তিবজ্জনঞৈব হরণং সঞ্চয়ক্ষয়ো ॥ 

হে দেবি! লোকে এই মায়াবশেই বিমুগ্ধ হইয়া রমণীতে আসক্ত 
হয়, পুভেব প্রতি সেহবান্ হয়, বন্ধুবান্ধবে প্রীতিযুক্ত হয়, জনক জননীতে 

তক্তিমান্ হয়ঃ স্বীয় আত্মাতে মমতাশীল হয় এবং অপরাপর বিষয়ে সমা- 

সক্ত হইয়া! থাকে । এই মায়াগ্রভাবেই কেহ কেহ অর্থ উপার্জন করে, 

কেহ বা তাহা হরণ কগিয়। লয়, কেহ সঞ্চয় বরে এবং কেহ বা তাহ 

ক্ষয় করিয়া ফেলে । 

দানং ভিক্ষা! সর্ববমেব মায়ায়াঃ প্রসব: প্রিয়ে। 

মায়া মোহস্ত জননী মোহাচ্চ তমমো। ভবঃ। 

যম্মাছপদ্রবং প্রাহুধিপদাদি সমুন্তবম্ ॥ 

এই মায়বলেই কেহ দান করে এবং কেহ বা তাহ! প্রার্থনা করিয়। 

থাকে । এই মায়া হইতেই মোহ উৎপন্ন হয় এবং সেই মোহ হইভে 
অজ্ঞান জন্মিয়া থাকে আবার সেই অজ্ঞান হইতে নানাব্ূপ উপদ্রব এবং 

সেই উপদ্রব হইতে মৃত্যু প্রভৃতি অনিবাধ্য বিপদার্দির উৎপত্তি হয়। 

লোভাদয়ো মহাদোষ। মায়াজা ঙ্গমুদীর্্যতে । 
অবিদ্যারূপমিত্য।হুম্মায়ায়াঃ শৃণু শঙ্করি ॥ 

হে শঙ্করি! লোভাদি সমস্ত দোষই মায়ার অঙপ্রত্যঙ্গ বলিয়। 

পরিকীন্তিত হইয়া থাকে ।* অবিষ্ভাই এই মায়ার শ্বরূপ জানিও। 

* লোভাদি অর্থাৎ লোভ, তৃষ্ণা, বাসনা, অহম্পূর্ণতা, অহম্পধ্যাপ্ততা। 

অহন্ুন্ততা, আত্মস্তরিতা, অহঙ্কার, আত্মাদর, আত্মস্সীঘা, অভিমান, 

অতিমান, মমতা, অনুরাগ, আসক্তি, কামনা, আশা, পিপাস৷ প্রভৃতি । 



১৭ কালীতন্ত্রম্। 

লোকোম্মাদ্ ঘুর্ণিতে৷ নিত্যং চক্রাক্রান্তিসমং প্রিয়ে। 

তেনৈব চঞ্চল! বুদ্ধিজগীবানাং দেহধারিণাং ॥ 

মায়৷ জগং্সংসারকে কুলালচক্রে পতিতের স্টায় নিরন্তর ঘূর্ণায়মান 

করিতেছে । এই কারণেই দেহধারী জীবগণের বুদ্ধি নিরন্তধু চঞ্চল: 

এই জন্যই জীবগণ বুদ্ধিকে স্থির করিয়া রাখিতে সমর্থ হয় না! 

অমরোহং ন ব! ত্বঞ্চ সর্ব্বে বিধবংসিনস্তথ| | 

জন্মনা জায়তে মৃত্যুজীবনং ক্ষণভঙ্কুরং | 
জানাতি বালকো। বৃদ্ধো যুপা যুবতিরেন তু। 

তথাপি মোহিতাঃ সর্বেব মায়য়া মুগ্ধচে হস । 

নাচরন্ত্যন্বরূপং ঠি মায়ৈব সর্ববকারণং ॥ 

আমি অমর নহি, তুমিও অমর নহ, সকলেই বিনশ্বর অর্থাৎ কালে? 
আমিও মরিব, তোমাকেও মরিতে হইবে, অধিক কি, জগতের সমক্ 

পদার্থই বিনশ্বর ; মৃত্যু জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই উৎপন্ন হইয়া থাকে, এই 

জীবন ক্ষণভঙ্ুর, ইহা সকলেই পরিজ্ঞাত আছে । কি বালক, কি যুবা, 

কি যুবতী, কি বুদ্ধ কাহারও ইহা অবিদ্িত নাই, তথাপি জীবগণ 

মায়াবশে বিমুগ্ধ হইয়! উহার অনুরূপ কার্য করে না, সর্বদাই বিপরাত 

আচরণে নিযুক্ত রহিয়াছে ; স্থৃতরাং মায়াই যে এ মকলের একমাত্র 

কারণ, তাহাতে সন্দেহ কি? 

মায়য়া মোহিতা৷ জীবা বুদ্ধাপি নৈব বুধ্যতি। 

অন্ঞানতমসাচ্ছন্ন। মায়য়া চঞ্চদং মন ॥ 



কালীতন্ত্রম্। ১৮ 

হে দেবি! মায়াবশেই জীবের মন সর্বদা চঞ্চল হইয়া থাকে, 

তাহাতে আবার ভাহা অজ্ঞানাদ্ষকারে সমাচ্ছন্ন; স্থৃতরাং মায়াবশে 

বিমুগ্ধ হইয়া বুঝিচাও বুঝিতে সমর্থ হয় না। 

পশ্য চৌর্যযাপরাধেন দপ্চিতা তস্করা গ্রবং। 
পুনঃ করোতি তৎকম্ম চৈতম্ং কুত্র বিদ্যাতে ॥ 

হে মহেশ্বরি । দেখ, তক্করেরা চৌধ্যাপরাধে রাজদ্বারে দণ্ডিত হইয়াও 

পুনরায় সেই কুকশ্মে লিপ্ত হইতেছে ; তাহাদিগের চৈতন্য কোথায় ? 

মায়ৈব কারণং তত্র সত্যং সত্যং মহেশ্বরি। 

সর্পবং মিথ্যেব দেবেশি জগদিদং চরাচরং ॥ 

হে মহেশ্বরি! আমি সত্য করিয়া বলিতেছি, মায়াই এ সকলের 

একমাত্র কারণ । অধিক কি, এই চরাচর জগৎ সমন্তই মিথ্য] সন্দেহ 

নাহ । 

বিয়োগে পুজ্রশোকার্তী জননী হতভাগিনী । 
রোদ্দিতি বিহ্বল! নারী উরো হত্বা! মুহুন্মহঃ | 

নৈব জানাতি দেবেশি মৈব কালে মরিষ্যতি। 
কঃ পুভ্রঃ ক1 সুতা চৈব কঃ পিত। জননী তথা । 
সর্ব্বং মিথ্যৈব দেবেশি মায়া চৈব ছুরত্যয়। ॥ 

হে মহেশ্বরি ! দেখ, পুভ্রবিয়োগ হইলে তাহার হতভাগিনা জননী 

শোকে অধীরা হইয়া মুুমুহু বক্ষ:ঃস্থলে করাঘাত পূর্বক রোদন করিয়া 
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থাকে; কিন্তু সেই হতভাগিনী ইহ। বুঝিতে পারে না যে, কালে 

তাহাকে এরপে মৃত্যুমুখে নিপতিত হইতে হইবে। সে কাহার জন্য 
শোক প্রকাশ করে? কে কাহার পুত্র, কে কাহার কন্তা, কে কাহার 

পিতা এবং কেই বা! কাহার জননী? বিবেচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্টই 

হৃদয়জম হয় যে, কেহই কাহার নহে, কাহারও সহিত কাহার *সন্বদ্ধ নাই, 
সকলই মিথ্যা; স্থতরাং হে দেবেশি! মায়। যে দুরত্য়া, তাহাতে সন্দেহ 

মাত্র নাই। 

সর্ববং ব্যাপ্ত, রাক্ষসীব গ্রসতে নিভ্যমেব ভু। 

ভেদাৎ যস্যাঃ পরপ্রাপ্তিরভেদাৎ পঙ্কসনিভা ॥ 

এই মামা আকাশাদি সমণ্তড জগৎ ব্যাপিয়। রাক্ষপীর ন্যায় গ্রাস 

করিয়া রহিয়াছে । ইহার ভেদ হইলেই পরম পদ দৃষ্টিগোচর হউয়। 

থাকে । ইহাকে ভেদ করিতে সমর্থ না হইলে সেই ব্যাক্তকে 

দুরতিক্রমণীয় পঙ্কে পতিত হস্তীর ন্যায় অবসন্ন হইতে হইবে সন্দেহ নাই । 

বস্তৃতঃ এইরূপে জগতে কত লোক যে অবসন্ন হইয়াছে, তাহার হয়ন্| 
কর! যায় না! 

চলিতুমক্ষমো পশ্য জরয়। বিকলেন্দ্রিয়ঃ। 

সমষ্টিভিক্ষুকো বৃদ্ধে। দ্বারি দ্বারি চ ভ্রমতি ॥ 

হে দেবি! দেখ, চলিবার কিছুমাত্র সাধ্য নাই, জরা বণে ইন্জিয় 

নকল বিকল হইয়! পড়িয়াছে, তথাপি বৃদ্ধ ব্যক্তি যষ্টিহন্তে দ্বারে দ্বারে 

ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতেছে ; স্কৃতরাং মায়াই যে ইহার একমাত্র কারণ, 

তাহা বল! বাহুল্যমাত্র । 
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কিং বহুনা হে দেবেশি শাকৈর্ষচ্চ প্রপৃধ্যতে । 
তস্য দাঙ্জোদরস্যার্থে পাপং চরতি মানবঃ ॥ 

ধনবান্ কীর্জিমাংশ্চৈব গুণবান্ জ্ঞানবান্ তথ]। 
সর্দেবপি সমভাবস্থা মীয়ৈন কারণং ঞ্রবং ॥ 

হে দেবি! অধিককি বলিব, স্পষ্টই দেখিতে পাইতেছ, সামান্ 
শাক-মুষ্টি ঘ্বারাও যাত। পুরিত হইতে পারে, সেই দগ্ধ উদরের জন্য জাব 

কত শত পাপের অনুষ্ঠান করিতেছে । কি ধনবান্, কি কীন্িমান, 

কি গুণবান্, কি জ্ঞানৰান, সকলেই এরূপ আচরণে নিরত; স্থৃতবা, 

মায়াই যে ইহার একমাত্র কারণ, তাহার আর বিচিত্র কি? 

এষা ছুরত্যয়! মায়া ঝদ্ধিং হরতি মৃত্যুবৎ। 
আচ্ছাদয়তি বিজ্ঞানাং দেহিনাং বিকারো যথা ॥ 

মহাব্যাধিসম মায়া চৈতন্যাদিবিনাশিনী। 
দৈবগ্রহসম! চৈষ! বিবেকহারিণী প্রুবং ॥ 

সদসদ্বিচারত্বী তু ভূত্াদিগ্রহাবেশবৎ। 

তেনৈৰ মোহিতা লোকা বিবেকবর্্ধিতা ভবে। 

অমৃতবিষয়োর্ডেদান্ ন বুদ্ধযস্তি কদাচন ॥ 

এই ছুরত্যয়! মায়াই মৃত্যুর ন্টায় বুদ্ধিকে হরণ করে; বিকারের ন্যায় 

জীবের জ্ঞানকে সমাচ্ছন করিয়। রাখে; ব্যাধির ন্যায় চৈতন্য বিলোপ 
করিয়া দেয়; দৈবদূর্বপাকের ন্যায় বিবেকশক্তি ধংস করে এবং ভূতা- 
বেশবৎ সদসদ্বিচারশক্তি বিনষ্ট করিয়া দেয়। এই কারণেই সংসারে 

মানবগণ বিমুখ হইয়া ভালমন্দ বিচারে সমর্থ হয় না এবং অমৃত ও বিষ 

এই উভয়ের প্রভেদ বুঝিতেও তাহাদিগের সামর্থ্য থাকে ন]। 
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ভ্রীদেব্যবাচ। 

যগ্যেষা মহতী মাঘ দেবদেব জগতপ্রভো। 

কুতস্তজ।ণমেতেষাং দেহিনাং বদ শঙ্কর ॥ 

পার্বতী কহিলেন, হে দেবদেব! হে জগত্প্রভো ! হেশ্কর ! যদি 

মায়া ঈদৃশী ছুরত্যয়! ও ছুরবগাহা হয়, 'ভাহা হইলে জীব কি উপায়ে পরি- 
ত্রাণ লাভ করিবে ? আমার বোধ হয়, তাহাদিগের আর উদ্ধারের কোন 

পম্থাই নাই । যাহা হউক, সেই বিষয় বর্ণন করিয়া আমার সংশয় ছেদন 

করুন । 

শ্রীযমহাঁদেব উবাচ | 

উপায়ঃ মহজশ্চাস্তি ত্রাণার্থং ভবন্ুন্দরি। 

কুবুদ্ধয। রুধ্যতে কিন্থু সত্যং সত্যং ন সংশয় ॥ 

মহাদেব কহিলেন, হে দেবি! সেই মায়াপাশ হইতে উদ্ধারের 

মন্ষষ্যগণের অতি মহজ উপায় আছে; কিন্তু কেবলমাত্র বুদ্ধির দোষেই 
সেই পথ রুদ্ধ হইয়। থাকে সন্দেহ নাই । 

গুরূপদেশমাগণ সদ্গুরোরাধনেন চ। 

মায়াং ছিত্বা তু দেবেশি প্রাপ্পোতি পরমং পদং ॥ 

হে দেবেশি ! সদ্প্ররুর উপদিষ্ট পন্থী আচরণ করিলে এবং ভক্তি 

সহকারে তাহার আরাধনা করিলে অনায়াসে মায়াপাঁশ অতিক্রম করিয়া 

পবম পদ লাভ করিতে পারা ষায়। 
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ছুর্ভাব্যা ছুর্দম্যা মায়া কঠিনা মুঢচেতসাং। 

কিন্তু কার্য্যকরী নৈব বিদ্ভালসিতচেতসাং ॥ 

হে মহেশ্বরি। যাহারা মুঢ়চিত্, তাহাদিগের পক্ষেই মায়া কঠিন, 
ছুগাব্য ও ছুর্দম্য; কিন্ধ যাহাদিগের চিত্ত বিদ্যা দ্বারা উল্লসিত, 

তাহাদিগের নিকট উহ] কোন কাধ্যেরই নহে | 

যদা সমুদিতা বিদ্য। তদৈব স্থরস্থন্দরি। 

নশ্যতি তস্য মায়া হি তমঃ সুর্য্যোদয়ে যথা ॥ 

হে স্থরস্ুন্দরি । কুর্যোদয়ে যে প্রকার অদ্ধকার বিনষ্ট হয়, সেইরূপ 

বিদ্যার উদয়মাত্রে তৎক্ষণাৎ মায়া বিনাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে । 

জ্রীদেব্যুবাচ। 

বিচ্য। কিং বদ মে নাথ কুপা চেন্ময়ি বর্ততে । 

যস্তাশ্চৈতাদৃশী শক্তিন্মহামায়াবিনাশিনী ॥ 

পার্বতী কহিলেন, হে নাথ! বিছ্া কাহাকে কহে, যদি আমার 

প্রতি আপনার কৃপ৷ থাকে, তাহা হইলে সেই বিষয় কীর্তন করুন্। 
বিস্তার এতাদৃশী শক্তি যে, তদ্দারা মায়াপাশ ছেদন করা যায়; স্কতরাং 

উহা শ্রবণ করিতে বাসন! হইতেছে । 

প্রীমহাদেব উবাচ। 

ব্রদ্মেব কেবলং সত্যং মিথ্যান্যদিতি চিম্তনং । 

তদেব বিদ্যা নাম যা জ্ঞানস্ত চরমোন্নতিঃ ॥ 
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মহাদেব কহিলেন, হে পার্বধতি । একমাস ব্রক্গই সতা, তদ্বাতিরেকে 

আর সকলই মিথ্যা; এইবপ জ্ঞানের উন্নতির চরমাবস্থাকেই বিষ্যা বলা 

যায়। 

অস্যাঃ সমাগমেনৈব মায়াপাশং বিমুঞ্চতি। 
অন্যথা শাস্তিনাশঃ স্তাদ্বঞ্চিতো নাত্র সংশয়ঃ ॥ 

সেই বিদ্ভার সমাগম হইলেই মায়াপাশ হইতে মুক্তি লাভ হইয়া 

থাকে ; অন্যথা সে ব্যঞ্জি নিজেই বঞ্চিত হয় এবং তাহার কদাচ শান্তি 

লাভের আশা থাকে না। 

ঈতি তে কীন্তিতো দেবি মায়াম্বরূপ এব হি। 

শ্রবণাৎ পঠনাদস্য লভতে পরমং পদং ॥ 
ন ছুঃখং শোকজং তন্য ভয়শ্চাপি কুতশ্চ ন। 

বিপত্তিস্তস্ত দেবেশি দূরাদেব পলায়তে ॥ 

হে দেবি! এই আমি তোমার নিকট মায়ার স্বরূপ কীর্তন করিলাম । 

ইহ শ্রবণ বা অধ্যয়ন করিলে পর্ম ব্রহ্গপদ লাভ হইয়া থাকে । যে 

ব্যক্তি ইহা পাঠ বা শ্রবণ করে, তাহাকে শোকদুঃখে অভিভূত হইতে 

হয় না, কুত্রাপি তাহার ভয়ের সম্ভাবন| নাই এবং বিপদ তাহাকে দর্শন 

করিয়া দূর হইতেই পলায়ন করে। 

শিল্কেভ্যশ্চোপশিষ্যেভ্যে দ্যাৎ পরময়া মুদা ৷ 

পরং মঙ্গলমঙ্গল্যং আত্মতৃন্তেহি কারণং ॥ 

ইতি গ্রীকালীতন্ত্রে সব্ধ্বোস্তমোন্তমে মায়াবর্ণনং নাম 
চতুথোল্লাসঃ ॥ ৪ ॥ 
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গুরু শিষ্য ও উপশিষাগণকে পরম আনন্দসহকারে ইহা উপদেশ 

করিবেন) বস্থতঃ ইহা পরম মঙ্গলস্বরূপ ও আত্মার পরিতৃপ্তিলাভে 

একমাত্র কারণ সন্দেহ নাই। 

ইতি শ্রকালীতন্ত্রে চতুর্থ উল্লাম সমাপ্ত। 

পঞ্চমোলাস2 | 

্রহ্মপিদ্ধযপায়ঃ | 

ভ্রীপার্ববত্যুবাচ। 

শ্রুতং ত্বয়েরিতং দেব মায়াবর্ণনমঙ্গলং | 

সাম্প্রতং শ্রোতুমিচ্ছামি কিঞ্দগ্ঠৎ মহেশ্বর ॥ 

পার্ববতী কহিলেন, হে দেব! ঠে মহেশ্বর! আপনার মুখে পরম 

মঙ্গল-স্বরূপ মায়াবর্ণন বণ করিলাম। সম্প্রতি অন্য বিষয় অবগত 

১ইতে বাসনা হইতেছে । 

শ্ীমহাদেব উবাচ। 
ত্বং মে প্রাণসম। দেবি কিমন্তৎ শ্রে।তুমিচ্ছসি। 

তৎ সর্ববং তে প্রবক্ষ্যামি গোপ্যাং গোপ্যতরং যদি ॥ 

মহাদেব কহিলেন, হে দেবি। তুমি আমার প্রাণের সদূশী। এক্ষণে 

আর কি অবগত হইতে ইচ্ছা হইয়াছে বল। ইহা গোপনীয় হইতে 
গোপনীয় হইলেও তোমার নিকট কীর্তন করিব। 
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প্রীদেব্যুবাঁচ। 
জানামি ত্বাং মহাদেব ভক্তৈকবৎসলে! ভবান্। 
সংসারোরং জগন্নাথ কুতঃ কম্মাদভূচ্ছিব | 

পার্বতী কহিলেন, হে মহাদেব! হে জগন্নাথ! আমি জানি, আপনি 

হক্তগণের প্রতি একান্ত বসল । যাহা হউক, হে দেব! এই সংপার 

কোথা হইতে কি প্রকারে সমুকপন্ন হইয়াছে, তাহা কীর্তন করুন্। 

জ্রীমহাদেব উবাঁচ। 

বাসনাবলিতং চিত্তং বীজং সংসারশাখিনঃ | 

বীজস্তাস্ দ্বয়ং বীজং স্পন্দশ্চ দুঢভাবন। ॥ 

মহাদেব কহিলেন, হে পার্বতি ! বাসনাবলিত চি সংসাররূপ 
বুক্ষের বীজ! এ চিত্তবীজের আবার ছুইটী বাঁজ বিদ্যমান আছে; 
একের নাম প্রাণস্পন্দ, দ্বিতীয়ের ন।ম দৃঢ়ভাবনা। 

প্রাণে চ চরিতে নাডো। চিত্তং সমুদিতং ভবে । 

অতশ্চিত্তস্ত রোধায় প্রাণরোধে। বিধীয়তে ॥ 

প্রাণবাষু নাড়ীচক্রে সঞ্চরিত হইলেই সম্বেদমগ্ চিত্তের উদয় হইয়। 
থাকে । এই জন্য চিত্তররোধ হেতু প্রাণবায়ুর রোধ করা আবশ্তক। 

ঘোগীরাও প্রাণায়াম প্রভৃতি নানা উপায়ে চিত্তরোধ করিয়া থাকেন। 
বস্থতঃ প্রাণবাফু সংরুদ্ধ হইলে নির্বাণশান্তির উদয়, সন্িদের স্বাস্থ্য সাধন 

ও ইন্দ্রিয়াতীত পরম পদ প্রকাশ পায় সন্দেহ নাই। 
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দৃঢ়য়া চিন্তয়া দেবি সত্যঙ্ভানস্থ সিদ্ধয়! । 

অবিবেকসমাযোগাৎ এহিকানাং পরিগ্রহঃ। 

বাসনা কথ্যতে দেনি প্রমাদভ্রমসাধনী ॥ 

হে পার্বতি! সতাজ্ঞানস্সিদ্দ অর্থাৎ এই দৃশ্যমান জগৎই সত্য, 
এইব্ধপ টুটভাবন! দ্বারা পর্দাপর বিচার পরিত্যাগ পূর্বক জাগতিক 
পদার্থ সমৃহকে পরিগ্রহ করাই বাসনা বলিঘ্া অভিহিত হইয়া থাকে । 

এই বাসন। প্রমাদ ও শ্রমসাধনী বলিয়! পরিকীণ্তিত; অর্থাৎ জীব এই 

বাসনাপাশে সংবদ্ধ হইলে মদ্যপায়ীর ন্যায় প্রমত্ত হয় এবং নানারপ ভ্রমে 

পতিত হইয| থাকে । 

জমং তং চিত্তমানৃ্তে পণ্ডিতা জ্ঞবানযোগিনঃ। 

ইং সত্যং মহেশানি বক্ষ্যামি তব তত্বতত ॥ 

- 

জ্ঞানযোগী পণ্ডিতগণ এ প্রকার ভ্রমঘটনাকেই চিত্ত বলিয়। ক্কীত্তন 

করেন; অথাৎ এরূপ অনাস্মবস্ততে আত্মঙ্ঞানই চিত্ত বলিয়া অভিহিত! 

হে মহেশানি। আমি তোমার নিকট তত্বতঃ সত্য কথাই বলিতেছি। 

দুভাবনয়। দেবি চিত্তং সমুদিতং ভবেৎ। 
বাসনায়াং গতাধাঙ্গ জগদ্ভাবো বাপোহত্তি ॥ 

জগদ্ভাবে হৃতে চৈব যদা চিন্তং বিনাশিতং। 

ব্যোমমুক্তিস্তদা দেবি করতলগতা। ভবে । 

হে দেবি! দৃ়ভাবনা দ্বারা চিত্তের উদয় হয় অর্থাৎ পদার্থের দুঢ় 

ভাবনাবলে জীবের হৃদয়ে এই চিত্তের উদয় হইয়া থাকে । বালন। 
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বিগলিত হইলে জগদ্ভাব অস্তহিত হইয়৷ যখন চিত্তের বিনাশ ঘটে, 

তখনই ব্যোমস্বরূপ মুক্তি অধিগত হইয়া থাকে সন্দেহ নাই । 

একে বিনিহতে দেবি বীজমন্তদ্িনশ্যতি । 

এহিকং মায়িকং জ্ঞানং ত্যক্ত,ং যঃ শক্যতে পুমান্। 

স এন লভা.তহপ্যর্থং অবশ্ঠং ন চ সংশয়ঃ ॥ 

হে দেবি। চিত্তের যে ছুইটী বীজের বিষয় কথিত হইল, উহার মধো 

একের বিনাশ হইলে দ্বিতীয়েরও নাশ হইয়া! থাকে । যিনি এহিক 

মায়িক জ্ঞান বিসঞ্জন করিতে সক্ষম, তীহার পরমার্থলাভের অবশ্য- 

স্তাবিতাপশে আর কোনরূপ সন্দেহ থাকে না। 

অন্ঞানং জড়তাং প্রাহর্যতঃ স। বস্ত্রবর্জিতা । 

যত্র সা জড়তা তত্র শাস্তিরানন্দনৈম্মলং ॥ 

থে ব্যক্তি অনাস্থা সহকারে চিত্তকল্লিত বস্তুতে অবস্থজ্ঞানে বিমঞ্জন 

করেন, তীহাকে কদাচ জড়তাদোষে নিমগ্ন হইতে হয় না। জড়তা 

অপসারিত হহলে পরমশাস্তির উদয় ২য় এবং নিশ্মল ব্রহ্মানন্দ সক্চরিত 

হইয়া থাকে। 

অন্ভানজড়তাদোষাৎ সন্ভতাপো হৃদি সংস্থিত2 | 

ভ্ঞানোন্নতিপ্রমাণেন ক্ষয়ং প্রাপ্পোতি নিশ্চিতং ॥ 

লোকমাত্রেরই হৃদয়াভ্যস্তরে সম্তাপ নিহিত আছে। অজ্জানজড়তা- 

দোয হইতেই এ সম্তাপের উৎপত্তি হয়। জ্ঞানোক্সতির পরিমাণ দ্বারা 
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(সেই সন্তাপ ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে; অর্থাৎ যে ব্যক্তি যে পরিমাণে 
জ্ঞানোয়ত, সেই পরিমাণে তাহার উল্লিখিত সন্তাপ হ্াস প্রাঞ্ধ হয়। 

অস্মাদিবে কশক্ত্যা বৈ জ্ঞানোননতিং সমালভেৎ । 

পারং যাস্ততি তৎপশ্চাৎ সংসারস্ত পয়ের্পনধেত। 

*অন্যথা ভববন্ধহ্য ছেদনোপায়ো বর্ততে ॥ 

এই হেতু বিচ।রশক্তিবলে প্রকৃত বস্ত দর্শন পূর্বক জ্ঞানোম্তি লাভ 
করিয়া তত্পরে ভবলাগরের পারে গমন করিবে) নচেৎ ভববন্ধন 

ছেদনের অন্য উপায় নাই। 

বীজং হি জগতাং ব্রহ্ম নিববজং সর্ববসারকং । 
ন সারং তস্ত সর্ববাদি অনাদি ব্বয়মুচ)তে । 

তম্মাৎ সব্বপ্রযত্তেন তল্লাভে রতিমান্ ভবেৎ ॥ 

ব্রন্মই সকলের বীঙ্, কিন্তু তাহার বাঁজ নাই। তিনিই সকলের 

সার, কিন্তু তাহার সার আর কাহাকে লক্ষিত হয় না। ছিনি সকলের 

আদি, কিন্তু তাহার আদি কেহই নাই। অতএব সধত্বে নিববীজ সর্ধবসার 

ত্রদ্ধলাভে সচেষ্ট হওয়া কর্তব্য । 

ভীদেব্যুবাচ। 
কম্ত বীজস্য সংচ্ছেদাদাশু সিদ্ধিশ্চ জায়তে 

তদ্ব্রহি মে জগন্নাথ ত্বদধীনাম্মি সর্ববথ। ॥ 

পার্বতী কহিলেন, হে জগন্নাথ! আপনি যে সকল বীজ নির্দেশ 
করিলেন, উহার মধ্যে কোন্ বীজ বিনাশ প্রাপ্ত হইলে আশ ব্র্মসিদ্ধি 
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হইয়া থাকে, তাহা আমার নিকট কীন্তন করুন্। আম সর্বথা একমাত্র 
আপনারই অধীন । 

জ্বীমহাঁদেব উবাচ। 

বাসনাগলনাৎ দেবি পৌরুষেণ তথানঘে। 

ভবেৎ ব্রহ্মপদপ্রাপ্তিবাঁজানাং ক্ষয়ব্যর্থত| ॥ 

মহাদেব কহিলেন, হে দেবি! হে অদ্ধে! যদি পৌরুষ সহকাণে 

বাসন। বিসজ্জন করা যায়, তাহ! হইলে আশ ব্রহ্ষপদ লাশ হইয়া থাকে, 

তাহা হইলে আর বীজক্ষয়ের আবশ্যক করে না। 

অন্যথোত্তরক্রমেণ বীজানাং ক্ষয়কারণাৎ। 

ভবে ত্রহ্গপদপ্রাপ্তিরিতি জানীহি সুন্দরি ॥ 

হে স্ন্দরি! বাসনা বিসজ্জন করিতে ন। পারিলেও উত্তরোত্ত- 

বাঁজক্ষয় দ্বারা ব্রহ্গপদ লাভ করা যাইতে পারে । 

অথবা! ধ্যানযে।গেন সন্বিত্তত্বে স্থিতির্দি | 
তদ! ব্রহ্মপদপ্রাপ্তিঃ কথ্যতে যোগিভিঃ সদা ॥ 

অথব। ধ্যানযোগ সহায়ে সন্বিত্তত্বে অধিষঠিত হইলেও ত্রন্ষপদ লাভ 

কা যায় সন্দেহ নাই। যোগীগণ এইরূপ নির্দেশ করিয়| থাকেন । 

দুঃসাধ্য বাসনাত্যাগো মেরোরুৎপাটনং বরং । 

তন্মাত্তেন ত্রন্মপ্রাপ্তঃ সদা সব্বত্র হল্পভা ॥ 
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বাসনা ত্যাগ করা অতীব কঠিন। বরং স্থমেরু গিরি উৎপাটন 
কর] যাইতে পারে, কিন্তু সহজে বাসন! পরিহার করা ছুঃসাধ্য। অতএব 

বাসন। পরিহার পূর্বক সত্তাসামান্তে অধিষ্ঠিত থাকিয়া ত্রহ্মপদ লাভ কর 

অতি দুল ভ জানিও । 

মনসো লয়সংভাবাদ্বাসনাস্তরিতা ভবেৎ। 
তত্বজ্ঞানং বিনা দেবি ক্ষয়শ্চ মনসঃ কুত? ॥ 

মনের লয় হইলেই বাসনা ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। আবার তত্বজ্ঞান ন। 

জন্সিলে মনেরও লয়ের সম্ভাবনা নাই । বিশেষতঃ মনের লয় না হইলে 

তরত্রজ্জানের সঞ্চার হইতে পারে না। ইহার তাত্পধ্য এই যে, বাসনাক্ষয় 

দনোলয় ও তত্বজ্ঞানসঞ্চার এই তিনটী পরস্পর এরূপ সম্বদ্ধ যে, একটীর 

উদয় হইলে সকল গুলির উদয় আর একটীর লয়ে সকলগুলির লয় হইয় 

থাকে । এক মাজ ভোগবাসনা বিসজ্জন করিতে পারিলে এই তিনটী 

স্ুসিদ্ধ হয়। 

প্রাণায়ামো গুরোঃ সুক্তিবাসনাত্যাগ এব চ। 
প্রাণরোধস্তথা দেবি মনসা লয়সাধনং ॥ 

হে দেবি! প্রাণায়াম, গুরুর উপদেশ, বাসন পরিহার ও প্রাণরোধ 

এই চতুষ্টম় মনোলয়ের প্রধান উপায় সন্দেহ নাই। 

তম্মাৎ তত্বে রতো তৃত্ব। সিদ্ধিকামা ভব প্রিয়ে। 

জ্ঞানং যত্র স্থখং তত্র জীবিতং বলসাধ্যতা ॥ 

ইতি শ্রীকালীতস্ত্রে স্ধোত্তমোত্তমে ব্রন্ম- 

সাধনোপায়ো নাম পঞ্মোল্লাম ॥ ৫॥ 



তি কালীতত্ত্রম্। 

অতএব হে প্রিয়তমে ! তুমি তত্বজ্ঞান সঞ্চয়ে নিরত হও, তাহ! 
হহলে সিদ্ধকামা হইতে পারিবে । যেখানে জ্ঞান আছে, সেই স্থানেই 
সুখ, সেই স্থানেই জীবন, সেই স্থানেই বল ও সেই স্থানে দক্ষতা অর্থাৎ 

যে ব্যক্তির তত্বজ্ঞান আছে, সেই প্রকৃত সখী, সেই ব্যন্তিই জীবিত, 

সেই বলবান্ এবং সেই ব্যক্তিই সর্ঝকাধ্যে সুদক্ষ । 

ইতি শ্রীকালীতন্ত্রে পঞ্চম উল্লাস সমাপ্ত। 

যঙ্টোল্লাসঃ 
আত্মজ্ঞানোপায়বর্ণনং | 

প্রীমহাদেব উবাচ | 
বাতপিত্তকফস্তুণে। দেহে গেহ উদ।হৃতঃ | 

চক্ষুরাদি নবদ্ধারং রন্ধ,াদি চ্ছিত্রমুচ্যতে ॥ 

মহাদেব কহিলেন, হে পার্বতি ! এই দেহ গৃহস্বদূপ। বাত, পিত্ব 

ও শ্লেম্মা ইহার স্ুণা। * নেত্রাদি ইহার নবদ্ধার এবং কর্ণরন্ধাদি ইহার 
ছিদ্র বলিগা অভিহিত। 

কেশাস্তণং নেত্রগর্তং গবান্ষং বদনং মহৎ। 

দ্বারং বিদ্ধি ভুজৌ পার্খে মন্দিরং স্নায়ু রজ্ভুকং ॥ 

কেশ সমূহ এই গুহের তৃণ, নেত্রগহ্বর উহার গবাক্ষ, মুখ ইহার 

প্রধান দ্বার, হস্ত ও পার্খদ্বয় ইহার উপমন্দির এবং জাছু ইহার রজ্জুম্বরূপ। 

্* অবলম্বনকাষ্্র 
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রক্তমাংসবসা নিদ্ধি বারুণং কান্ঠমস্থিকং । 
অহং স্বামী তথ। দ্বারপালো জ্ঞানং হি বক্ষ্যতে। 

সর্বববার্তাবহং দেবে দেহোয়ং লিঙগলিক্ষিতত। 

আজ্মজ্যোতিঃসমুদ্দীপ্তঃ শৃণুষ বরদে পরিয়ে ॥ 

রক্ত এই গৃহের জল, মাংস ইহার মৃত্তিকা, বলা ইহ!র গোমন়, 

অস্থি। সমুহ ইহার কাষ্ঠ, অহঙ্কার ইহার স্বামী 'এবং জ্ঞানেক্ছি ইহার 

দ্বারপাল। অর্থাৎ অহ্কাররূণ গৃহস্বামী রমণী লইয়া তন্মাত্রূপ জনগণ 

সহ এই দেহ ভোগ করেন আর জ্ঞানেক্দ্রি় দ্বাররক্ষকন্বরূণে নবদ্ধাবে 

অবস্থান পূর্বক সমস্ত বাহাবিষয় স্বামীর গোচর করিয়া দেয়। এই দেহ 

লিঙ্গদেহে পরিব্যাপ্ত ও আত্মালোকে সমুন্দীপ্ত। গৃহ স্বামী ইহার অক্ষি- 

হারারূপে উর্দাতন দ্বারপ্রকোষ্ঠে উপবেশন করিয়া রহিয়াছেন। 

ইড়া চ পিঙ্গল! নাড়ী পার্শকোন্ঠে প্রতিচিতা । 

নাসাপুটে সদা দেবি বায়ূসঞ্চারকারিণী ॥ 

তন্মিন কোষ্ঠে স্থিতং যন্রত্রয়ং পদ্াত্রয়ান্বিতং | 

অস্থিমাংসময়ং তচ্চ স্ুধাসেকসমে ধিতং । 

অপানং কথ্যতে চন্দ্রঃ পন্মনঃ পরিচালকং ॥ 

ইডা ও পিঙ্গলা নামী নাড়ীত্বয় ইহার পার্খপ্রকোষ্ঠে অবস্থিত থাকিঘ। 

নাসাপুটের বাযুসঞ্চরণ কাধ্য সম্পাণন করিতেছে । যাহার নাল উর্ধ 

ও অধোদিকে পরম্পর পবস্পরের অভিমুখে একত্রিত হইয়া আছে, তাদৃশ 
কোমলদল-শোভিত পদ্মযুগ্মত্রয়-সমদ্বিত অস্থিমাংসময় তিনটা যন্ত্র এ পার্- 

কোষ্ঠে অবস্থিত আছে। দ্রেহস্থ যাবতীয় আকাশে সঞ্চরমাণ অপান- 
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বায়ুরূপ স্থধাসেকে এ কমল প্রস্ফুটিত হয়। উহার দলসমূহ প্রাণ ও 

আপানবাযুতে ব্যাপ্ত এবং উপরি কথিত চন্দ্রনামা অপানবাযু দ্বার! 

বিচলিত হয়। হে মহেশ্বরি! এই আপনবায় উল্লখিত পন্মপত্রে সম্বন্ধ 

নাড়ীর ছিদ্র সকলে প্রবেশ করতঃ বিচলিশ হইয়া সেই সকল পত্রকে 

করে, স্বয়ং পরিবদ্ধিত হয় আর উদ্ধ ও অধোদিকে অবস্থিত একাধিক 

একশত দ্বিসপ্তুতি সহশ্র নাড়ীতে প্রবেশ পূর্বক দেহের সর্বস্থানে সঞ্চরণ 

করে। তত্ববিদ্ মনীষীরা এই বায়ু সেই প্রাণ-অপানাদি নান! নামে 
নির্দেশ করিয়া থাকেন । 

হেতুত্তৎ ঘ্রাণশক্তেশ্চ সর্ববদেহে সমাস্থতঃ | 
পুরণং হরণং যস্াৎ যাতায়াতং তখৈব চ। 
পতনোৎপতনং চৈব প্রাণো হদগত উচ্যতে ॥ 

যেমন চন্দ্রমা হইতে কিরণক্জাল প্রন্থত হয়, সেইরূপ উপরোক্ত 

চন্দ্ত্রয় হইতে প্রাণশক্তিসমূহ তভ্তত্প্রাণসহ উর্দা ও অধেপণিকে দেহের 

সর্বস্থানে সঞ্চরিত হইয়া কোন সময়ে গমন, কোন সমন্নে আগমন, কোন 

সময়ে হরণ, কোন সময়ে বিহরণ, কোন সময়ে পতন এবং কথন ব| 

উৎ্পতন করে। মনীষিগণ সেই হ্ৃৎপদ্ান্থ বাুকেই প্রাণ বলিয়। কার্তন 

করিয়া থাকেন। 

ৃষ্টিঘ্রাণস্পর্শরূপ। ব।গ্রূপ। জীর্ণকারিণী। 
শক্তিঃ কাচিদ্ধিদ্ধি ভদ্রে খ্িতোহং দ্য়সম্তবাৎ ॥ 

এই প্রাণশক্তি সমূহের মধ্যে কেন কেহ দৃষ্টিবূপে কেছ স্গর্শরূপেঃ কে 

স্রাণরূপে ও কেহ বাগ্রূপে প্রন্ফুরিত হইয়া থাকে আর কেহ বাতুক্ত 
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'অন্নাধি জীর্ণ করে। ইহার তাৎপধ্য এই যে, এন্দ্রজালিক বাক্তি যেমন 

যন্্রস্থ স্তাদির সাহাযো গ্রতিমাদি যন্ত্রের নর্তনাদি নির্বাহ করে সেইরূপ 

ভগবান্ উল্লিখিত বায়ুরূপে দৈহিক সমুদায় ক্রিয়া সাধন করেন। হে 

ভদ্রে। আম প্রাণ ও অপানবাধুর প্রভাবে স্থিতি প্রাপ্ত হইয়াছি। ইহার 

তাথ্পর্যয এই যে, যে প্রধান বাযুদ্ধম় হৃদযন্ত্রের উদ্ধে ও অধোদিকে 

গ্রবাঠিত হয়, তাহাদিগকেই প্রাণ ও অপান কহে। আমি এ 

গগনবিহ্বারী শীতোষ্ দেহ ছুই বায়ুর অন্তব্তী হইয়া তত্প্রভাবে স্থিতি 

লাভ করিধাছি। এই মোমন্ূপী ও বহ্িরূপী ছুই বাঘ চন্্র স্থধ্যরূপে 

জদয়াকাশে সঞ্চরিত। এই ছুই বায়ই পুরপাল মনের রথচক্র ও অহঙ্কার. 

রূপে স্বামীর প্রধান তৃরঙ্গম বলিয়া কীন্তিত। আমকে ইহাদিগেরই 
অনুগত জানিবে। যাবৎ দেহ বিগ্তমান থাকে, জাগ্রত, স্বপ্ন ও সসুষ্ধি 

প্রভৃতি সর্বাবস্থাতেই ইহ! রুদ্ধ থাকিবে। 

বায়োরস্ত গতিং বিদ্বান্ তত্বঞ্জানসমেধিতঃ 

গুণাশেষাং গতিং ছিত্বা মৃত্যুপাশঞ্চ ছুর্দমম্। 

জীবন্ু[ক্তো ভবেৎ সাধুর্ন জন্ম তস্য বিষ্ভাতে ॥ 

যে বিদ্বান তত্বজ্ঞানবলে বায়ুর এই অশেষগ্ুণশালিনী গতি পরিজ্ঞাত 

হন, তিনি ছুপ্দ ম মৃতাপাঁশ ছেদন পূর্ববক্ক জীবনুক্তিলাভ করিয়া থাকেন) 

তাহাকে আর পুনর্ববার দেহ পরিগ্রহ করিতে হয় না। 

প্রাণাপানৌ স্থিতী দেবী বাহ্াভ্যস্তর এব চ। 

উদ্ধাধোভাগক্রমেণ সর্ববর্্ সংযতে স্মৃতেই ॥ 

হে দেবি! প্রাণবাষু শরীরের বহির্ভাগে ও আচ জরে উদ্ধদিকে এবং 

অপানবাঁযু শরীরের বহির্ভীগে ও অভ্যন্তরে শিম্নদিংব অবস্থিত। সকল 



৩৫ কাঁলীতন্ত্রমূ 

অবস্থাতেই উহাদিগকে সংযত রাখা কর্তব্য অর্থাৎ কি জাগ্রৎ, কি স্বপ্ন 

দব্বাবস্তাতেই উহ্াদিগের মংঘম করিতে হয়। 

বহুনা কিমিহোক্তেম্ব বায়োগতিঃ স্থছুর্গম]। 

তজজ্ঞাত্ব! চ মহেশানি জীবন্মুক্তে। ভবেদ্ প্রবংগ। 

দীর্ঘজীবী তবেচ্চৈব ইচ্ছামৃত্যুঃ স এব তু। 
মাত্মজ্ঞানী ভবেদ্বিদ্বান সত্যং সত্যং ন সংশয়; ॥ 

ইতি শ্ীকালীতত্রে সব্বোত্তমোন্তমে আত্মজ্ঞানো- 

পায়বর্ণনং নাম ষষ্ঠোল্লাসঃ ॥ ৬ ॥ 

হে মহেখবি! অধিক আরকি বলিব, বায়ুর গতি স্ুছর্গম বলিয়। 

কীঠিত।* যেব্যক্তি তাহা পরিজ্ঞাত হইতে পারেন, তিন জীবনুদ্ধি 

লাভ করেন সন্দেহ নাই। সেই ব্যক্তি দীর্ঘজীবী ও ইচ্ছামুতা হইয়া 

থাকে । হে দোব! নেই বিদ্বানই প্রকৃত আত্মজ্ঞাণী হয় সন্দেহ নাই। 

ইতি শ্রাকাশাতন্ত্রে ষষ্ট উল্লাস সমাপ্ত । 

* হৃদয়পন্মের কোটর হইতে মস্তক পর্যন্ত গ্রাণের উর্ধগতিকে 

মনীষিগণ অন্তরেচক, মস্তক হইতে বাহিরে অধোদিকে দ্বাদশ অনুনাী 
পধ্যন্ত গতিকে বাহ্পৃ্ক, আর নাদার অগ্রদ্দেশ হইতে মন্তক পরাস্ত 

প্রবাহিতুরামুণ অগালাভ্যন্তরে প্রবেশ ও মুদ্ধাদি হৃদয় যাবৎ ব! স্পর্শ এই 

ছুইটীকে অন্তুঃপুরক বলিয়! কীর্তন করেন। অপানবাফুর সার রুদ্ধ হইলে 

ষে পধ্যন্ত গ্রাণবাযু হৃদয়দেশে সমুদ্গত না হয়, তদবস্থাকে কুস্তক কহে 

যোগীরাই এই অবস্থ। ভোগ করিয়া থাকেন। নাসিকার অগ্রদেশের দ্বাদশ 
অদ্দুলী বাহ্ হইতে অপানের উদয়সথল যাবৎ রেচক, কুস্তক ও পৃরক 



সগ্তমোলাপঃ। 

গ্রাণচিন্তনং | 

শ্রীপার্ববত্যুবাচ। 
তব বাগম্থৃতং দেব দ্েবানামপি ছুল্ল ভং। 

কম্তৃপ্যেদ্ভগবন্ শস্তো পুনস্তদৃবক্ত,ম হাসি ॥ 

পার্বতী কহিলেন, হে দেব! হে ভগবন্! হে শসণ্তে! আপনার 

বাকারূপ অমৃত অমরবর্গেরও দুর্লভ, তাহাতে কোন্ ব্যক্তির তৃথিলাভ 
হইয়া থাকে ? আনএব পুনরায় এ সমস্ত বিষয় কীর্তন করুন্। 

নে বিপাক 

প্রতিষ্ঠিত। রেচকাদিবিষয়ে ষোগীগণ ও ধাঁমান্ সাধুরা এইরূপ বলিয়। 
থাকেন যে, নাসার বহিদ্দেশে দ্বাদশ অঙ্গুলী যাবৎ অভিমুখে প্রতিষ্ঠিত 

স্বভাঁবতঃ পুরকাদি নামে নির্দিষ্ট । নাসার অগ্রদেশের অভিমুখে দ্বাদশ 

অলী পযাস্ত নিকটস্থ বাযুকে কুস্তক, বাহোন্ুখ বায়ুর নাসিকাগ্র পধ্য্ত 

গতিকে আদি বাহ্পুরক আর নাসিকার অগ্রদেশ হইতে দ্বাদশ অনুল- 

ব্যাপিনী প্রস্থতিকে অপর বাহ্পুরক কহে। প্রাণবাযু বাহে গ্রশাস্ত 

হইয়াছে এবং অপান আর সমুখিত হয় না, এরপ পূর্ণ ও সাম্যাবস্থার নাম 

কুস্তক। অপান বাষু স্পন্দিত হইবার অগ্রে প্রাণবায়ুর যে অন্তম্ম্রথীন 

অবস্থা! সঞ্চরিত হয়, তাহাকে বাহারেচক কহে । এই বাহাঝেুক দারাই 

মুক্তিলাভ হয়! অপানবাযুর সঞ্চালনে অধিকতর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়। যাহা 

নামিকার অগ্রভাগের বাহিরে দ্বাদশ অন্গুলী পধ্যস্ত উত্থিত হয়, তাহাকে 
অপরপূরক বলা যায়। প্রাণবাযুর ও অপান বায়ুর বাহা ও আত্যন্তারক 

কুস্তকাদ পরিজ্ঞাত হইলে সংসারবন্ধন হইতে মুক্তিলাভ হইয়া থাকে। 



৩৫ কালীতন্ত্র্ 

আীমহাঁদেব উবাচ। 

প্রাণ।নাং চিন্তয়! দেবি সমাধিরূপয়। পরং। 

চিত্তশ্রান্তিং বিশুদ্ধে চ লব্ধবানহমাত্মনি ॥ 

মহাদেব কহিলেন, হে দেবি! আমি প্রাণচিন্ত ্ূপ শমাধিবলে 

অ।পনার বিশ্তদ্ধ আত্মাতে উল্লিখিত প্রকারে চিত্তশ্রান্তি লা 

করিয়াছি। 

শুভদৃষ্টিবলান্মেরুসাদৃশ্াং মম শঙ্করি। 
জাগ্রৎন্বপ্ননূযুপ্তো। চ গতে স্থিত্যাং তখৈব চ। 

কুত্রাপি ন চ মে স্তন্ধা সমাধিগতির।ত্ম নঃ ॥ 

উহার প্রপাদে “আমি কর্তা, আমি ভোক্তা” ইত্যাদি জ্ঞান ধ্বংল হইয়! 

প্রকৃত জ্ঞাণের উদয় হয়। অধিক কি, কুম্তকার্দির সাহাযো মনকে বাহ- 

পদার্থ ভইতে প্রত্যাহনত করিতে পারিগে আশু পরম পদলাত ভইয়। 

খাকে। বস্ততঃ কুস্তকাদি অভ্যান করিলে ঝ্ঞ্ৰব্ষয় কদাচ তাহার 

চিন্তকে আকর্ষণ করিতে সমর্থ হয় না। প্রাণবামুর গতি বিদত হইলে 

পরমজ্ঞানের সঞ্চার ও নিত্য সুখোদয় হয় । প্রাণ ও অপানবায়ুর ধ্যান 

করিলে প্রকৃত জ্ঞানের. উদয় হওয়াতে যাবতীয় মোহঙ্গাল অপসারিত 

হইয়। ঘার় এবং স্বন্ব্ূপ আত্মাতে অবস্থিতি করিতে পারে। কি শয়ন, 

কি ভোজন যে কোন্ অবস্থাতেই হউক না, সর্বদ1 এই প্রকার চিৎদৃষ্টির 
অন্থদরণ করিলে আর সংদাব বন্ধনের ভয় থাকে না। যেবুদ্ধিমান্ বাক্তি 

এই প্রকারে পরমার্থপথের পথিক হন, জগতে তাহার অগ্রাপ্য ও তাছার 

অসাধ্য আর কি আছে? 



কালাতন্ত্রমা ৩৮ 

হে শঙ্করি ! আমি শুভদৃষ্টিপ্রসাদে মেরুর তুল্য মগল হইয়। অবস্থান 
করিতেছি । কি জাগ্রত, কি স্বপ্ন, কি সুযুপ্ত কোন অবস্থাতেই আমার 

এই আত্মদমাধি বিচলিত হইবার নচে। 

তৎপ্রশাবাদহং দেবি আশোকপদমব্যয়ম্। 

প্রাপ্তোহস্মি ন চ মে ভূতে ভবো চিন্তা কদাচন ॥ 

হে দেবি। আমি প্রাণ ও অপান বায়ুর অন্ুলরণ পূর্বক আত্মদর্শন 

করিয়া এই অশোক পদলাভ করিয়াছি । আমম স্থিরবুদ্ধি হহয়। ম্হাপ্রলয় 

কাল পর্যন্ত ভূতবর্গের উন্মঙ্ন ও নিমজ্ঞন প্িপীক্ষণ করিতেছি । আ'ন 

কি ভূত) কিভাবী কিছুই ঠিস্তা করি না) কেবল বিছ্ামান স্বরভা বৃষ্টি 

আশ্রয় পূর্বক অধিঠীত আছি। 

ফলাভিল।ষসন্ধানং তথৈব ন চ শঙ্করি। 

যথাপ্রাপ্তং চরাম্যেব ভবম্মাত্রপরায়ণঃ ॥ 

হে শঙ্করি! আমি ধঙ্ধালক কাধষে। কেবল স্থৃযুপ্তিকালান বুদ্ধির নায় 

ফলবাসন। বিসঙ্জন পূর্বক অবস্থিতি করিতেছি। 

ভাঁবাভাবময়ীং চিন্তাং শুভাশুভসমন্ত্িতাং। 

সসীক্ষা স্থিতবানাত্বন্যহং তচ্চিরজীবিতং ॥ 

হে পার্ধতি! আমি কেবলমাজ শুভাশ্ুভ-সমন্বত ভাবাভাবমী 

চিন্তার বিচার পৃব্বক আত্মাতে অধিষ্ঠিত আগ) এই কারণেই আমি 

চিরজীবী জানিবে। 



৩৯ কালীতন্ত্রমূ 

প্রাশাপানসমাযেোগসময়শ্রেয়সন্তবাৎ। 

ন চ মেহ্াময়ং কিঞিৎ সন্ভোষশ্চিরজীবিতা ॥ 

আমি প্রাণ ও অপান এই বাযুদ্য়ের সমাযোগ কালকে অন্ুম্মরণ 

পূর্বক স্বয়ং তুষ্টি অবঞ্ষ্বন করত নিরাময় অবস্থায় জীবিত রাহিয়াছ। 

অদ্ভ/হং শোভনং প্রাপ্ত হৃছ্চ মে লন্দিরীদৃশী। 
ইনি চিন্তা ন মে দেবি তষ্মনিরাময়ো হাহং ॥ 

হে দেবি! প্অগ্য আমি মনোহর দ্রব্য প্রাপ্ত হইয়াছ, আমার এতাদৃশ 

লাভ হইয়াছে” এরপ চিন্তা কখন আমার অন্তরে স্থান গ্রাঞ্ত হয় না। 

আমি এই জন্যই নিরাময় অবস্থায় জীবিত আছ। 

স্ত্রতিত্রিন্দা ন মে কম্থ তন্ম!ন্মে মগলং পরং। 

সব্ধবত্র ব্রহ্মভাবে। মে সত্বভাবস্তথৈব চ। 

তন্মান্নিরাময়ো ভদ্রে চিরজী'বী তথৈব চ ॥ 

আমি কাহারও স্তব করি না, কাহারও নিন্দাও আমার মুখ হইন্ে 

বহের্গত হয় না, তে ভর্রে! এই জন্যই মামি পরম কল্যাণ লাভ 

করিয়াছি । সর্বত্রই আমার ব্রদ্ধভাৰ এবং সর্বত্রই আমার সত্বভাৰ 

বিদ্যমান; এই জন্য আমি নিরাময় ও চিরজগীবী হইয়া! অবস্থিতি 

করিতেছি । 

অশুভে নাস্তি মে দুঃখং শুভে ন তুষ্টমানসং | 

তন্যান্িরাময়ে। ভদ্রে চিরজীবী তখৈব চ ॥ 



বালীতন্ত্রম ৪২ 

অসদিত্যেব মে জ্ঞানং সংসারোয়ং মহেশ্বরি | 

তল্মানিরাময়ো ভূত্বা জীবাম্যহং স্ুরেশ্বরি ॥ 

হে মহেশ্বরি। আমি এই সংপারকে অসৎ বলিয়াই পরিজ্ঞাত 

হইয়াছি ; সেই জন্তই আমি অনাময় অবস্থায় জীবিত আছি। 

অনিত্যে চৈ সংসারে নিবসামি সুযুণ্তবৎ । 
তম্মাদেব মহেশানি চিরজীবী ন সংশয় ॥ 

হে গ্বরেশানি! আমি এই অনিত্য সংসারে সুযু্ের ম্তায় নিরস্তর 

অবস্থান করিতেছি; সেই জন্যই আমি চিরপীবী রহিয়াছি সন্দেহ নাই। 

অর্থানর্থে। কাললবেৌ নিয়তিনা স্তুরেশ্বরি। 
জানামি করতুল্যৌ চ তেন জীবাম্যহং চিরং ॥ 

হে সুরেশ্বরি! নিয়তির অঙ্ুারে যথাকাললন্ধ অর্থ ও অনর্থ এই 

উডয়কে আমি দেহস্থ হস্তদ্য়ের স্ায় তুলা বিবেচনা করিয়া থাকি; এই 
জন্যই আমি চিরজীবী রহিয়াছ। 

মনসঃ স্থিরতাশক্তিন” চলতি কদাচন। 

ক্ষিপামি সিগ্বদৃষ্টন্ক তয়৷ ভূতেষু সর্ববথ| | 

ন কুটিলাং মহেশানি তস্মান্নিরাময়ো হাহং ॥ 

আমার মনের স্থ্র্ধ্যশক্তি কদচ স্বরূপ হইতে বিচলিত হয় ন। 

আঘি সেই শক্তি দ্বারা সর্ব! সকল জীবে স্গিগ্ধ ও অকুটিল দৃষ্টি নিক্ষেপ 
করিয়! থাকি । হে মহেশ্বরি ! সেই জন্তই আমি নিরাময় হইয়। রহিয়াছি । 
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পঙ্কবৎ পরিত্যক্ত! হি অহঙ্ক(রঃ পরে রিপুঃ। 

তস্মান্নিবাময়ে! ভূত্ব। জীবাম্যহং স্থরেশ্বরি ॥ 

হে স্থরেশ্বরি! আমি অহঙ্কারকে পরম শক্র জ্ঞানে পঞ্কবৎ পরিত্যাগ 
করিয়াছি ; অর্থাৎ লোকে যেরূপ কর্দিমকে ঘ্বণা1! করিয়া আপনার দে 

হইতে অপসারিত করে, আমিও সেইরূপ অহঙ্কারকে আমার শরাও 

হইতে দূর করিয়। দিয়াছি; সেই জন্যই আমি নিরাময় হইয়। জীবিত 
আছি সন্দেহ নাই । 

যত করোমি যদশ্নামি ত্যক্তামি বা যংকিঞ্চন। 

কর্তত্বং নাস্তি মে কশ্মিন্ তস্মাঁজ্জীবা ম্যহং চিরং || 

হে মহেশ্বরি। আমি যে কোন কাধ্যের অনুষ্ঠান করি, যাহ! কিছু 

ভক্ষণ ক্রি এবং যাহ] যাঁহ। পরিত্যাগ করি, কিছুতেই আমার কর্তত 

নাই) আমি সেই কারণেই চিরজীবী রহিয়াছি। 

যদ] যচ্চ বিজানামি ন মে বিনীগুহীনতা। 
তশ্মান্িরাময়ে। ভূত্বা জীবাম্যহং মহেশ্বরি || 

হে মহেশ্বরি! আমি যখন যাহ] কিছু বিদিত হই, তখন আমার মন 

বিনীতহীনতা! প্রাপ্ত হয় না; আমি সেই কারণেই অনাময় ভইয়া জীব্ন 

ধারণ করিতেছি । 

জিগীষা হৃদয়ে নান্তি সামর্ধেপি কদাচন। 

ন দুঃখং হৃদয়ে নাস্তি কদাপি পরপীড়য়া । 

দারিদ্র্যেইপি ন বাঞ্1 মে তন্মান্সিরাময়ো হাহং ॥ 
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সামর্থা সত্বেও গিগীষা আমার হৃদয়ে কদাপি স্থান প্রাপ্ত হয় না 

অর্থাৎ আমি সক্ষম হইলেও কখন 'মপরকে পরাজয় করিতে বাসনা করি 

না; পরগীড়াজনিত ছুংখও মামার হৃদয়ে নাই অর্থাৎ অপরকে কষ্ট- 
প্রদান করিলে আম তাহাতে ছুঃখ বোধ করি না; এবং দরিদ্র 
ভইভেও অঙমার বামনা নাই । হে মহেশ্বরি! এই জস্ভই আমি নিরাময় 

হইয়। রহিয়াচি। 

সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেধু দৃশ্যমানঃ কলেবরং। 
তথা সর্ববাণি ভূতানি চিম্মাত্রমিতি মে জ্ভঞানং। 

তস্মান্িরাময়ো তৃত্ব। জীবাম্যহং স্থরেশ্বরি ॥ 

হে মহেশ্বরি! আমি সর্ধবভূতে সমদর্শা হইয়া এই পরিণৃশ্ঠ মান দেহকে 
এনং যাবতীয় ভূত গ্রামকে চিন্মাত্ররূপে দর্শন করিয়া! থাকি, এই জন্যই 
আমি নিরাময় হইয়। জীবিত রহিয়াছি 

চিত্তবৃন্তিন মে চাস্তি হৃদয়ে তু স্থুরেশ্বরি। 

তস্মান্সিরাময়ো তৃত্বা জীবাম্যহং ন সংশয়ঃ ॥ 

হে স্বরেশরি! চিত্তবুন্তি আমার হাঁদয়ে স্থান প্রাপ্ত হয় না; অর্থাৎ 

আম সর্বপ্রকার মনোবৃত্তিকেই দমন করিয়! রাখিয়াছি ; এই জঙ্তই 

আমি নিরাময় অবস্থায় চরজীবী রহিয়াছি সন্দেহ নাই । 

জীর্ণানি ছিন্নতিন্ন।নি চরাচরাণি সর্ববদ]। 

নৃতনবত প্রপশ্যামি তত্বদৃষ্্য। মহেশ্বরি। 
তুস্মান্লিরাময়ো ভুত্ব! জীবাম্যহং ন সংশয়ঃ ॥ 
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হে মহেশ্বরি ! আমি তত্বদৃষ্টিপ্রভাবে জীর্ণ, ছিন্ন ভিষ্জ এই চরাচর 
পদার্থকে দর্ধদ1 নৃততনবৎ দর্শন করিতেছি; এই জন্যই আমি নিরাময় 

তবস্থায় জীবিত আছি সন্দেহ নাই। 

স্বখে সুখী দুঃখে দুঃখী সর্বেষাং প্রাণিনাং ধরুন: | 
সর্ব্বেষ।ং প্রিয়মিত্রঞ্চ তম্মানিরাময়ো হাহং ॥ 

আমি সকল জীবের স্থখে স্থখী, দুঃখে দুঃখী হইয়া এবং সকলেরই 

প্রিয়মিত্ররূপে অবস্থান করি, হে পার্বতি ! এই জন্যই আমি লর্ববদ। 

মিরাময় অবস্থায় রহিয়াছি। 

বিপদি চাস্তি মে ধেধ্যমভ্যুদয়ে ক্ষমা তথ।। 

তম্মান্সিরাময়ো। ভূত্ব। জীবাম্যহং ন সংশয়? ॥ 

আমি বিপৎকালে ধৈর্য্য ও অভ্যদয়ে ক্ষমা ধারণ করিয়া থাকি , এই 

জন্ত নিরাময় অবস্থায় দীর্ঘজীবী হইয়! রহিয়াছি সন্দেহ নাই। 

ন ছুঃখমর্থনাশে মে সম্পদ্দি ন চ মে স্ুখং। 
তস্মান্সিরাময়ো ভূত্বা জীবাম্যহং মহেশ্খরি ॥ 

হে মহেশ্বরি। অর্থক্ষয় হইলে তাহাতে আমার ছুঃখ ভয় না এবং 

সম্পদ হইলেও আম তাহাতে লুখ বোপ কবি না; এপ্জন্তই আমি 

নিরাময় অবস্থায় জীবন ধারুণ করিতেছি | 

নাহং স্বয়ং ন মেকোপি কম্াহং ন কদাচন। 

ঈদৃশী ভাবন! মেস্তি তন্মান্িরাময়ো হাহং ॥ 
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আমি স্বয়ং কেহ নহি, কেহই আমার নহে এবং আমি৪ অপরের 

.নঠি” সর্বদ1 আমার অন্তরে এইরূপ ভাবনা বিদ্তমান ; এই জন্যই আমি 

'নরাময় অবস্থায় রঠিয়াছি । 

অহং জগদিদং সর্বমহঞ্চ ব্যোম এব হি। 

দেশকালকব্রমো বাপি অহমেব ক্রিয়া তথা ॥ 

ইত্যেখং জদি মেজ্ঞানং তন্মানিরাময়ো হ্যাহং ॥ 

আমিই এই চঃচর জগৎ, আমি বোম, আমি দেশ-কালক্রম এবং 

আমিই ক্রিয়া” আমার হ্বায়ে সঙ্চৰাই এই জ্ঞান বি্যমান) হে মহেশ্বরি! 

এই জন্যই আমি নিরামক়্ অবস্থায় জীবিত রহিয়াছি। 

দৃষ্টং জগদ্দিদং সর্বং ঘটপটাদিসংযুতং। 

চিদেব ইতি মে জ্ঞানং তম্মান্িরাময়ো হাহং ॥ 

ইতি শ্ত্রীকালীতন্ত্রে সর্বোত্তমে।ত্তমে হরপার্ববতী- 

সংবাদ্গে প্রাণচিন্তনং নাম সগ্ডমোল্ল।সঃ ॥ ৭ ॥ 

ঘটপটাদি-নম'স্বত এই পরিদৃশ্ঠমান সমস্ত জগতের বস্ই চিৎস্থরূপ, 

আমি নিরন্তর এইরপই জ্ঞান করিয়া থাকি) £ মৃহ্শ্বরি। এই জন্যই 

আমি নিরাময় অবস্থায় জীবিত রহিরাছি। 

ইতি শ্ীকালা হস্তে সর্ষোত্বমোপ্তমে হরপার্ধতীনংবাদে 

প্রাণ স্তন নামক সপ্তম উল্লাম সমাপ্ত ॥ 
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্রহ্বস্বরূপকীর্তনং । 

জ্রীমহাদেব উবাচ। 

বিন| কর্ম ন তিষ্ট্তি ক্ষাণার্ঘমপি দেহিনঃ। 

অনিচ্ছস্তোইপি বিবশাঃ কৃম্তান্তে কন্মবায়ুনা ॥ 

মহাদেব কহিলেন, হে পার্বতি । মন্ুয্গণ কর্মের অনুষ্ঠান না কণিয়। 

মৃহূর্তকালও স্থির থাকিতে পারে না। তাহারা অনিচ্ছু হইলেও অবশ 

হইয়া কম্মরূপ বাধু কর্তৃক আর্ক হইয়। থাকে। 

কম্মণা স্থখমশরস্তি দুঃখমনুন্তি কর্ণ] । 

জায়ন্তে চ প্রলায়ন্তে বর্তস্তে কন্মণে। বশাৎ। ॥ 

লোকে বর্দবশেই সুখ প্রাপ্ত হয়, বশ্ঘ্বারাই দুঃখ উপভোগ 

করিয়। থাকে, কর্মবখেই জন্ম গ্রহণ বরে এবং কর্মবশেই মৃত্যমুখে 
নিপতিত হয়। 

অতো বুবিধং কন্ম কথিতং সাধনান্িতং | 

প্রবৃত্তয়েহল্পবোধানাং দুশ্চেিতনিবৃতয়ে ॥ 

এই কারণেই অল্পবুদ্ধি ব্ক্তিগণের প্রবৃত্তির জন্য এবং ছুশ্রবৃত্তি- 

নিবৃত্তির নিমিত্ত সাধনসমন্বত নানাবিধ কর্ম নিরূপণ করিয়াছি। 
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যতে| হি কন্ম ছ্বিবিধং শুভঞ্চাশুভমেব চ। 

অশুভাৎ কন্মণে যাস্তি প্রাণিনস্তীব্রযাতনাং ॥ 

কন্ম দ্বিবিধ; শুভ অশুভ। অশ্তভ কম্মের অনুঠান করিলে দেছী- 

গণকে দরুণ যন্ত্রণ। ভোগ করিতে হয়। 

কণ্মণোপি শুভাদ্দেবি ফ্লঘসক্তচেতসঃ | 

প্রয়ান্ত্যায়াস্ত্যমুত্রেহ কর্ম্মশৃঙ্খলযন্ত্রিতাঃ ॥ 

হে পার্বাতি ! যে সকল ব্যক্তি ফলপ্রাপ্তির কামন। করিয়া শুভ 

কারধ্যের অনুষ্ঠান করে, তাহার! কর্্মরূপ শৃঙ্খলে সংবন্ধ হইয়া ইহলোকে 

ও পরলোকে গতায়াত করে। 

যাবন্ন ক্ষীয়তে কন শুভং বাশুভমেব বা। 
তাবন্ন জায়তে মোক্ষে। নৃণাং কল্পশতৈরপি ॥ 

কি শুভকর্, কি অশুভ কন্ম, যাবৎকাল উহ! ক্ষয় প্রা না হয়, 

তাবৎ শতকল্লেও মুক্জিলাভের সম্ভাবন! নাই। 

যথা লৌহময়েঃ পাশৈঃ পাশৈঃ স্বণ্ময়ৈরপি। 

তথা বদ্ধো ভবেজ্জীবঃ কন্মাভিশ্চাশুভৈঃ শুভৈঃ 1 

লোকে যেরূপ জৌহময় অথব! কাঞ্চনময় শৃঙ্ঘলে আবদ্ধ হর, সেইরূপ 
জীব শুভ বা অশুভ কর্মে সংবন্ধ হইয়া থাকে । 
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কুর্ববাণ; সততং কর্ম কৃত্বা কষ্টশতান্তপি । 

তাবন্ন লভতে মোক্ষং যাবৎ জ্ঞানং ন বিন্দতি ॥ 

যাবৎকাল জ্ঞানের উদয় না হয়, ভাবং নিরন্তর কন্মনুষ্ঠান ও শত 

শত কষ্ট কৰিলেও মুক্তিলাভ করা যায় না। 

ত্কানং তত্ববিচারেণ নিষ্কামেণাপি কন্মণা | 

জায়তে ক্ষীণতমসাং বিদুষাং নিম্মলাতবণাং ॥ 

ধাহারা বিদ্বান ও নির্শলাত্বা, তত্ববিচার দ্বারা অথব| নিষ্কাম 

কন্মান্ঠান হবার তাহারা জ্ঞানলাভ করিয়া থাকেন। 

ব্রহ্মা্দি তৃণপর্ধ্যন্তং মায়য়! কল্লিতং জগৎ.। 

সত্যমেকং পরং ব্রহ্ম বিদিহ্বৈবং স্ুখীতবেত॥ 

আব্রহ্ষ তৃণ পর্য্যন্ত অখিল জগংই মায়! দ্বার। কল্িত। একমাত্র 

পরব্রহ্মই সত্য । এইকপ জ্ঞান জ'ন্সলেই নিত্য সুখ লান করা যায়। 

বিহায় নামরূপাণি নিত্যে ব্রক্মণি শিশ্চলে। 

পরিনিশ্চিততবো যঃ স যুক্তঃ কন্মবন্ধাৎ | 

যে ব্যক্তি নামরূপ বিসর্জন পূর্বক নিতা নিশ্চল ব্রঙ্গের তত্ব নিণর 

করিতে সমর্থ হন, তিনিই কর্শবন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিয়। থাকেন। 

ন মুক্তিজ্জপনাদ্ধোমাৎ উপবাসশয়ৈরপি। 

ব্রন্মেবাহমিতি জ্ঞাত্ব! মুক্তে। ভবতি দেহভূৎ ॥ 
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কেবল জপ দ্বার মুক্তিলাভ হয় না, হোমানুষ্ঠানেও মুক্তির সম্ভাবনা 

নাই এবং শত শত উপবাস করিলেও মুক্তি প্রাপ্ত হওয়া যায় না। 

"আমিই ব্রহ্ম" এইরূপ জ্ঞান জন্সিলেই দেহীগণ মুক্তিলাভ করিতে পারে 
সন্দেছ নাই। 

আত্মা সাক্ষী বিভুঃ পূর্ণঃ সত্যাইদ্বৈতঃ পরাশ্পরঃ। 
দেহস্থোইপি ন দেহস্থো জ্ঞাত্বৈবং মুক্তিভাগ্ভবেৎ ॥ 

আত্মা সাক্ষীন্বরূপ, * তিনি বিভু,1 তিনি পূর্ণ, $ তিনি অদ্বিতীয়, 
তিনি পরা্পর এবং তিনি দেহ মধ্যে অধিষিত থাকিয়াও দেহস্থ নহেন, 

যখন এই প্রকার জ্ঞানের উদয় হয়, তৎকান্লেই দেহী মুক্তিলাভ করিয়া 

থাকে। 

বালক্রীড়বৎ সর্ববং রূপনাম!দি কল্পনং | 

বিহায় ব্রহ্মনিষ্ঠে। যঃ স মুক্ত নাত্র সংশবঃ ॥ 

ব্রন্মের নাম ও রূপ ইত্যাদি কল্পনা মকল বালকের ক্রীড়ার সদৃশ । 

যে ব্যক্তি এই বালা ক্রীড়। পরিহার করিয়া কেবলমাত্র ব্রন্গে অভিনিবিষ্ট 

হইতে পারেন, তাহারই মুক্তলাভ হয় সন্দেহ নাই। 

মনস। কল্পিতা মৃত্ডিনৃ্ণাং চেম্মোক্ষসাধিনী। 
স্বপ্নলবেন রাজ্যেন রাজানো মানবাস্তাদা ॥ 

* সান্দীন্ঘরূপ--শুভাঙ্খভ দ্র্টা। 1 বিভু--সর্বব্যাপী। 

£ পূর্ণ-অথগুস্বরূপ। 
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মন:£কল্পিত দেবমৃত্তি যদি মানবগণকে মুক্তি প্রদান ক্ষরিতে সর্ম্থ 
ভন, তাহা হইলে মন্ুত্তেরা স্বপ্রপ্রাপ্ত রাজ) দ্বারাও রাজা হইতে পারে। 

মৃচ্ছিলাধাতুদা্বাদিমুর্তা বীশ্বরবুদ্ধয়ঃ | 

রিশ্ন্তস্তপস। জ্ঞানং বিনা মোক্ষং ন যাস্তি তে ॥ 
৪ 

যে সকল ব্যক্তি মৃত্তিকা, পাষাণ ও কাষ্ঠ প্রভৃতি দ্বার প্রতিমা 

নিশ্মাণ পূর্বক তাহাকে ঈশ্বর জ্ঞান করিয়া তপশ্চরণাদি অহ্ষ্ঠান করে, 
তাহার] বুথ! ক্লেশমাত্র প্রার্থ হয় সন্দেহ নাই; কারণ একমাত্র জ্ঞান 

ব্যতীত মুক্তিলাভের সম্ভীবন! নাই। 

আহারসংযমক্রিষ্ট। যথেষ্টাহারতুন্দিলঃ | 

্রক্ষমজ্ঞানবিহীনাশ্চেনিক্ষতিং তে ব্রজন্তি কিং ॥ 

মনুস্তেরা সংযতাহার হই কষ্ট প্রাপ্ত হউক্ অথব! প্রচুর পরিমাণে” 

ভোজন করিয়। তুপ্দিল হউক্, যর্দি তাহাদিগের হৃদয়ে ব্রঙ্গজ্ঞানের উদয় 
ন। হয়, তাহ হইলে কদ[চ পরিজ্রান লান্ভ করিতে সমর্থ হয় না। 

বায়ুপূর্ণকণাতোয়ব্রতিনো মোক্ষভাগিনঃ | 

সম্তি চে পন্নগা মুক্তাঃ পশুপক্ষিজলেচরাঃ ॥ 

যে সকল ব্যক্তি অননগাত্র সেবন করিয়া, পত্র মান্র ভোজন করিয়া, 

কণ! ভক্ষণ করিম, অথব। সলিলমাত্র পান করিয়া ব্রত ধারণ করে, যণ্দ 

ভাহাধিগের মুক্তিনাভ হয় তাহা হইলে পশু, পক্ষী, সর্প, জলচর জীব 

ইহারাও অনায়াগে মুক্তিভাগী হইতে পারে। 
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উত্তমো ব্রহ্মদন্তাবে ধ্যানভাবস্তু মধ্যমঃ | 

যোগে জীবাত্মনোরৈক্যং পুজনং সেবকেশয়োঃ | 
সর্বং ব্রন্মেতি বিদুষো ন যোগো ন চ পুজনং॥ 

একনাত্র ব্রহ্ষই সত্য, ভদ্বযতীত সকলই মিথ্যা, ঈদৃশ ভাবকেই 

উত্তমবল্প বলা যায়; ধ্যানভাষ মধ্যমকল্প ব'লয়। অভিহিত ? স্তব ও জপ- 

ভাব অধম্কল্প এবং বাহ্পুজ! অধমাধম্ খলিয়। পরিগণিত । জীব ও 

আত্মা এই উভয়ের এক্যকেই যোগ কহে । সেবক ও ঈশ্বর এই উভয়ের 

এঁক্যকেই পুজা বল! যায়। যে ব্যক্তির এই প্রকার জ্ঞানের উদয় হইয়াছে 
ষে, সকলই ভ্রক্গ, তাহার যোগ অথবা পৃজা কিছুরই অনুষ্ঠান করিবার 
প্রয়োজন হয় না। 

বন্ষজ্ঞানং পরং জ্ঞানং যস্ত চিত্তে বিরাজতে। 

কিন্তুস্ত জপযজ্জাগৈস্তপোভিনিয়মব্রতৈঃ ॥ 

যে ব্যক্তির হ্বদয়ে পরম বরঙ্গজ্ঞানের সঞ্চার হইয়াছে, কি জপ, কি যজ্ঞ, 

কি তগশ্রণ, কি নিয়ম, কি ব্রত, তাহাকে এই সমুদায়ের কিছুরই 

অনুষ্ঠান করিতে হয় ন1। 

সত্যং বিজ্ঞানমানন্দমেকং ব্রহ্মেতি পশ্বাতঃ। 

স্বভাবাৎ ব্রহ্মভূতস্য কিং পুজা ধ্যানধারণা ॥ 

যে ব্যক্তি সর্বস্থানে সত্যন্বরূপ, বিজ্ঞানম্বরূপ, আনন্দময়, অদ্ধিতীক্ষ 

ব্রন্মকে দর্শন করেন, স্বভাবতঃ তাহাকেই ব্রন্ধশ্বরূপ জানিবে ; তাহাকে 

পূজ1 বা ধ্যান ধারণা কিছুই করিতে হয় না 
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ন পাপং নৈব স্বকৃতং ন স্ব্গো ন পুনর্ভবঃ ॥ * 

নাপি ধ্যেয়!। ন বা ধ্যাত। সর্ববং ব্রন্মেতি জানত ॥ 

যে ব্যক্তি “সকলই ব্রহ্ম” এইরূপ পরিজ্ঞ।ত হইয়াছেন, তাহার পাপ, 

পৃণ্য, দ্বর্গ, পুনজ্জন্ম, ধ্োয় ব। ধ্যাত কিছুই নাই। 

অযমাত্বা! সদ! মুক্তো নিলিপ্তঃ সব্ববস্তযু। 
কিং তস্য বন্ধনং কস্মানুক্তি মিচ্ছন্তি ছুদ্ধিয়ঃ এস এসসি 

আত্মা সর্ধদ। মুক্ত, সকল পদার্থে নিনিপ্ত এবং তাহার বন্ধনই ব| 

কোথায়? ছুম্মতি ব্যক্তির কি জন্ত মুক্তিকামনা করে? 

স্বমায়।রচিতং বিশ্বমবিতর্ক)ং স্বরৈরপি । 

স্বয়ং বিরাজতে তত্র হাপ্রবিষ্টঃ প্রবিষ্টবৎ ॥ 

এই পরিদৃশ্ঠটমন জগৎ ত্রদ্ের ম্বায় মায়া-বিরচিত ; লুরগণও ইহার 
তত্ব উদ্ভাবন করিতে সমর্থ হন না। পরব্রহ্ধ এই জগতে প্রবিষ্ট না 

হইয়াও প্রবিষ্টবৎ শোভ1 পাইতেছেন। 

বহিরন্তর্থাকাশং সর্ধবেষামেব বস্তনাং | 

তখৈব ভাতি সন্্রপো স্াত্ু! সাক্ষী স্বরূপতঃ ॥ 

যেন্ধপ যাবতীয় পদার্থের অন্তরে এবং বহির্ভাগে আকাশ বিদ্যমান 

থাকে, তন্দরপ সংস্বর্ূপ ও সাক্ষীন্বরূপ আত্ু। শ্বর্ূপতঃ নকল স্থানেই 

বিরাজমান রহিষ়াছেন। 
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এন বাল্য মন্তি বৃদ্ধত্বং নাত্মনো যৌবনং জনুঃ | 
সদৈকরূপশ্চিন্াত্রে। বিকারপরিবর্জিতঃ ॥ 

আত্মার জন্ম নাই, বাল্যাবস্থা নাই এবং বার্ধকযও নাই । তিনি 

নিরস্তর এরু রূপ, চিন্ময় ও বিকাররহিত। 

জন্মফৌবনবাদ্ধক্যং দেহস্তৈব ত চ।ত্বুনঃ | 

পশ্ান্তোপি ন পশ্বন্তি মায়।প্রাবৃতবুদ্ধয়ঃ ॥ 

শরীরেরই জন্ম হয়, শরীরেরই যৌবন হয় এবং শরীরেরই বার্ধক্য 

উপস্থিত হইয়া থাকে; বিস্ত আত্মার এ সকল নাই। মানবগণে্জ বুদ্ধি 

মায়াদ্ারা আবৃত থাক নিবন্ধন তাহারা ইহ! দেখিয়াও দেখিতে 

পায় না। 

যথা শরাবতোয়স্থং রবিং পশ্যতানেকধা। 

তখৈব মায়য়।৷ দেহে বহুধাতু।নমীক্ষতে ॥ 

যেরূপ বহছুশরাবস্থ জলে বনুসংখাযক হ্য্য দেখা যায়, তদ্রেপ মায়াবশে 

বনু দেহে বহু আত্ম। নিরীক্ষিত হইয় থাকে | 

যথা! সলিলচাঞ্চল্যং মন্তান্তে তদগতে বিধৌ । 

তথৈব বুদ্ধেশ্চাঞ্চল্যং পশ্যস্ত্যাত্যন্যাকোবিদাঃ ॥ 

ষেরূপ জল চঞ্চল হইলে তাহাতে প্রতিবিষ্থিত চন্দ্রকেও চপল বোধ 

হয়, তদ্রপ জ্ঞানহীন ব্যক্তিগণ বুদ্ধির চঞ্চলতা আত্মাতেই দর্শন করিয়া 

খাকে। 



৫৫ কালীতন্ত্রমূ 

ঘটস্থং যাদৃশং ব্যোম ঘটে ভগ্নেপি তাদৃশং | 

নষ্টে দেহে তথৈবাত! সমরূপো! বিরাজতে ॥ 

যেরূপ ঘট ভগ্ন হইলেও ঘটস্থিত আকাশ পূর্ববৎ অবিকৃত থাকে, 

তদ্রপ শরীর বিনষ্ট হইলেও আত্ম। সর্বদ1 মমতাবে বিরাজ করেন। 

আত্মজ্ঞ।নমিদং দেবিপরং মৌক্ষেকসাধনং। 
জানম্িহৈব মুক্তঃ স্তাৎ সত্যং সত্যং ন সংশয়? ॥ 

হে দেবি! এই ব্রঙ্গজ্ঞানই মুক্তির কারণম্বরূপ। যে বাক্তি ইহ! 

পরিজ্ঞাত হন, ইহলোকে তাহাকেই জীবনুক্ত বল! যায়, ইহাতে 

অনুমাত্রও সন্দেহ নাই। 

ন কন্মণ। বিমুক্তঃ স্যান্ন সম্তত্য! ধনেন বা। 

আত্মনাত্মানমাজ্জায় মুক্তো ভবতি মানবঃ ॥ 

কর্ম দ্বার মানবগণের মুক্তিলাত হয় না, সন্তান দ্বারাও মুক্তির 
সম্ভাবনা নাই, ধন দ্বারাও মুক্তি হয়না; পরস্ত আত্মা দ্বারা আত্মাকে 

পরিজ্ঞাত হইলেই মুক্তিলাভ হইয়! থাকে | 

প্রিয়ো হাক্সৈব সর্রেষাং নাতুনোত্যযপর্ং প্রিয়ং। 

লোকেহস্মিন্নাআঅসন্বদ্ধাৎ ভবস্তান্টে প্রিয়াঃ শিবে ॥ 

আত্মাই জীবগণের পরম প্রেমাম্পদ। আর কোন পদার্থ ই আত্মা 

হইতে প্রিয়তর নহে। হে পার্বতি ! ইহলোকে অপর ব্যক্তি আত্ম- 

সম্বন্ধানুসারেই প্রেমাম্পদ হয়। 



কালীতন্ত্মূ ৫৬ 

জ্ঞানং জ্ঞেয়ং তথ। জন্কাতা ত্রিতয়ং ভাতি মায়য়। । 

বিচার্বযমাণে ত্রিতয়ে আত্মৈবৈেকোইবশিষ্যতে ॥ 

ইতি শকালিতন্ত্রে সর্ধ্বোত্তমোত্তমে হরপার্ববতী- 
সংবাদে মুক্তযপায়ত্রন্গন্বরূপকীর্তনং 

নাম অষ্টমোল।সঃ ॥ ৮ ॥ 

একমাত্র মায় দ্বারাই জ্ঞান, জ্বর, ও জ্ঞাত এই তিনটা প্রতিভাত 

হয়। এই ভিন্টার ভত্ববিচার করিলে কেবলমাত্র আত্মাই অবশিষ্ট 

থাকেন । 

ইতি শ্রীকালীতন্ত্ে মুক্ত য শা ও ব্রহ্গপ্বরূপকীর্ভন নামক 
অষ্টম উল্লান সমাপ্ত । 

নবমোলানং। 

গাহ্স্থ্যাশ্রমবণনং | 

শ্রীমহাদেব উবাচ । 

জাতমাত্রো গৃহস্থঃ স্যাৎ সংস্কারাদাশ্রমী ভবে । 

গারম্থাং প্রথমং কুর্ধ্যাৎ যথাবিধি মহেশ্বরি ॥ 

মহাদেব কহিলেন, ছে পার্বতি ! মন্ুষ্যগণ জন্ম পরিগ্রহ মাত্রই গৃহস্থ 

হইয়াথাকে। তদনস্তর সংস্কার সাধন হইলে তাহাকে আশ্রমী বলা 

ষায়। হে সহেশ্বরি! কলিকালে সর্বাগ্রে যথাবিধি গাহস্থ্য আশ্রম 

অরুলম্বন কর! কর্তব্য । 



৫৭ কালীতন্ত্রমৃ 

তত্বজ্ঞানে সমুত্পন্নে বৈরাগ্যং জায়তে সদ|। 
তদ। সর্ব্বং পরিত্যজ্য সন্যাসা শ্রমমা শ্রচেশ ॥ 

তৎপরে ঘখন তত্বজ্ঞানের উদয় হইবে, যৎকালে অন্তরে নৈরাগ্যের 

সঞ্চার হইবে, সেই সময়ে সমস্ত বিসঞ্জন পূর্বক সন্যাসাশ্রম অবলম্বন 
করিবে । 

বিষ্ঠামুপার্য়েদ্বাল্যে ধনং দারাংস্চ যৌবনে । 
প্রৌঁটে ধর্ম্যাণি কর্ম্ম[ণি চতুর্থে প্রত্রজেৎ সুধী: ॥ 

বালাকালে বিদ্যা উপাজ্ঞন করিবে, যৌবনে ধন উপাজ্জন ও স্ত্রী- 
প্রিগ্রহ করিবে, প্রৌট়াবস্থার ধর্মকশ্মের অনুষ্ঠান করিবে এবং বার্দক্যে 

সমন্ত পরিত্যাগ করিয়। সন্যসাশ্রম আশ্রর করিবে । 

মাতরং পিতরং বুদ্ধং ভা্য।ঞেব পত্তিব্রতাং । 

শিশুঞ্ তনয়ং হিত্বা' নামধুতাশ্রনং ব্রজেৎ ॥ 

বুদ্ধ পিতামাতা, পতিপরায্ণা ভাধ্যা ও শিশু পুত্র ইহাদিগকে 

পরিত্যাগ করিয়। কদাচ অবধুতাশ্রম গ্রহণ করিবে না । 

মাতৃ পিতুন্ শিশুন্ দারান্ স্বজনান্ বান্ধবানপি | 

যঃ প্রব্রজতি হিত্বৈতান্ স মহাপাতকী ভবেত ॥ 

যে ব্যক্তি জনক, জমনী, শিশুপুক্র, পতিব্র 51 ভাষ্য ও প্বজনবান্ধব 

এই সকল পরিত্যাগ করিয়। সন্গ্যাসাশ্রম গ্রহণ করে, তাহাকে মহাপাপে 

লিপ্ত হইতে হয়। 



কালীতন্ত্রম ৫৮. 

মাতৃহ! পিতৃহ1 স স্যাৎ স্ত্রীবধী ব্রহ্মঘাতকঃ। 

অসন্তপ্য স্বপবিভ্রাদীন্ যে! গচ্ছেদ্ভিক্ষুকা শ্রমে ॥ 

যে ব্যক্তি শ্বীয় পিতা! মাত। প্রভৃতিকে অসন্্ করিয়া ভিক্ষুকা শ্রম. 

অবলম্বন করে, পে ব্যক্তি মাতৃহত্যা, পিতৃহত্য। ও নারীহত্যাজনিত পাপে 

লিগ হয় আর তাহাকে ব্রহ্গহত্যা পাপ আক্রমণ করে সন্দেহ নাই । 

ব্রাহ্মণে বিপ্রভিন্নশ্চ স্বব্ববর্ণোক্তসংশ্রিযাং । 

শৈবেন বত্মনা কুর্য্যাদেষ ধর্মঃ কলৌ যুগে । 

: কি ব্রাহ্মণ, কি অন্যান্য বর্ণ সকলেই শৈব পথের অস্গগামী হইয়া আপন, 

আপন বর্ণোচিত সংস্ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিবে । হেদেবি! ইহাই কলি- 

যুগের ধর্ম । 

জীদেব্যুবাচ। 

কে। বা! ধর্ম্ে। গহস্থম্য ভিক্ষুকস্ত চ কিং বিভো । 

বিপ্রস্ত বিপ্রভিন্নানাং সংস্কারাদীনি মে বদ ॥ 

পার্ধতী কহিলেন, হে বিভো! গৃহঞ্থের ধর্ম কি প্রকার? তিক্ষুরই 
বা ধন্মকি? আর ব্রাক্ষণ ও অন্যান্য বর্ণের সংস্কারাদিই ঝ কি? এই 

সমুদয় আমার নিকট কীর্তন করুন্। এ সকল শ্রবণ করিতে আমার 

অভিলাষ হইয়াছে । 

মহাদেব উবাচ। 

গার্স্থ্যং প্রথমং ধন্মং সর্ব্বেষাং মনুজম্মনাং। 

তদেব কথয়াম্যদৌ শৃণু কৌলিনি তত্বতঃ 



৫৯ কালীতন্ত্রম্ 

মহাদেব কহিলেন, হে কৌলিনি! গার্স্থা ধন্মই মানবগণের সর্ব 
গ্রধান ধন্মন বলিয়। অভিহিত ; অতএব সর্ব প্রথমে উহবাই কীর্তন করিতেছি, 

শ্রবণ কর। 

্রক্মানিষ্ঠো গৃহস্থ: স্তাৎ ব্রহ্মজ্ঞানপরায়ণঃ | 

যদ্যৎ কন্ম প্রকুববাঁত তদ্ব্রক্মণি সমর্পয়েৎ ॥ 

ব্রহ্মন্ষি হওয়াই গৃহস্থগণের কর্তব্য । তাহারা সর্বদ] বর্গজ্ঞানে নিযুক্ত 

থাকিবে । যখন যে কোন কর্মের অনুষ্ঠান করিবে, তখনই তাহা ব্র্গে 

সমর্পণ কর! গৃহস্থের অবশ্ঠ কর্তৃব্য। 

ন মিথ্য।ভাষণং কুর্মযাৎ ন চ শাঠ্যং সমাচরেৎ। 
দেবতাতিথিপূজাস্থ গুহস্থো নিরতো! ভবেং ॥ 

গা 

গৃহস্থ গ্রাণাস্তে মিথ্যাবাক্য প্রয়োগ করিবে না, শঠতাচরণ করা 

তাহাদিগের কর্তব্য নহে এবং সর্বদ। দেবতা, ও অতিথি পূজায় নিরত 

থাকিবে। 

মাতরং পিতরটব সাক্ষাৎ প্রতাক্ষদেবতাং । 
মত্থা গৃহী নিষেবেত সদ! সর্ববপ্রবত্বুতঃ ॥ 

মাত। পিতাকে মৃদ্তিমতী প্রত্যক্ষদেবতা ম্বরূপ জ্ঞান করিয়া সর্বদা 
সর্ববপ্রযত্বে তাহাদিগের সেব| কর! গৃহীর পক্ষে অবস্ঠ কর্তৃব্য। 

তুষ্টায়াং মাতরি শিবে তুষ্টে পিতরি পার্ব্বতি । 
তব শ্রীতির্ভবেদ্দেবি পরব্রহ্ম প্রসীদতি ॥ 



কালীতস্ত্রম ৬০ 

হে শিবে ! যেব্যক্তি জনক জননীর সন্তোষ সাধন করে, তুমি তাহার 

উপর পরম পতিতুষ্টা হইস্লাথাক। হে দেবি! পরব্রহ্ধও সেই ব্যক্তির 

প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন। 

'্তমাছে জগতাং মাত পিতা ব্রহ্ম পরাৎপরং । 

যুবয়োঃ শীণনং যস্মাৎ তম্মাৎ কিং গৃহিণাস্তপঃ ॥ 

তে আছে! তুমিই জগতের জননী এবং ব্রহ্মই জগতের পিতা । অত- 

এব যে গৃহস্থ বাক্তি জনক-জননীবূপ তোমাদিগের সন্তোষ সাধন করে, 

তাঙাদিগের আর তপস্তাচরণের প্ররোজন কি? 

আসনং শয়নং বন্ত্রং পানভ্তোজনমেব চ। 

তত্তৎসময়মাজ্ঞায় মাত্রে পিত্রে নিয়োজয়েৎ ॥ 

উপযুক্ত সময় বিবেচনা করিয়া! মাতা পিতাকে আসন, শয্যা, বন্ত, 

পানীয় ও ভোক্জা প্রদান করা পুত্রের অবপ্ত কর্তব্য। 

শ্রাবয়েন্ম ছুলাং বাণীং সর্বদা প্রিয়ম1চরেৎ। 
পিত্রোরাজ্ঞানুসারী স্তা।ৎ সৎপুত্রঃ কুলপাবনঃ ॥ 

কুলপাবন সৎংপুভ্র পিতামাতাঁকে সর্ব! মুহুল বাক্য শ্রবণ করাইবে। 

নিরস্তর তাহাদিগের প্রিয়ানুষ্ঠটান করিবে এবং সর্বদা তাহাদিগের আজ্ঞাবহ 

হইয়া! থাকিধে। 



৬১ কালীতন্ত্রমূ 

ওদ্ধতং পরিহাসঞ্চ তর্জনং পরিভাষণং। 

পিত্রোরগ্রে ন কুববীত যদীচ্ছেদাত্বানো হিতং ॥ 

যেবাক্তি আপনাব্র কল্যাণ কামনা করে, সে কদাচ জনক-জননীর 

নিকট ওদ্বত্য প্রকাশ অথবা পরিহাস করিবে না। তীহাদিগেহ নিকট 

তর্জন ব! কুবাক্য প্রয়োগ করা কর্তৃব্য নহে। 

মাতরং পিতরং বীক্ষ্য নত্বোত্তিষ্টেৎ সসম্তরমঃ | 
বিনাজ্ঞ1 নোপবিশেৎ সংস্থিতঃ পিতৃশাসনে ॥ 

জনক-জননীকে দর্শনমাত্র গ্রণাম করত আদর সহকারে গাত্রোখান 

করিবে; তাহার্দিগের আদেশ গ্রহণ ন। করিয়া আসন পরিগ্রহ করিবে ন। 

এবং সর্বদা তাহাদ্রিগের আজ্ঞাবহ হইয়া অবস্থতি করিবে। 

বিদ্যাধনমদোন্সত্তো যঃ কুর্ধ্যাৎ পিতৃহেলনম্। 

সযাতি নরকং ঘোরং সর্ববধন্মবহিক্কতঃ ॥ 

যে ব্যক্তি বিছ্য। ও ধনমদে মত্ব হইয়া জনক-জনলার প্রতি অবজ্ঞ। প্রদশশন 

করে, তাহাকে সর্বধন্মবহিষ্কৃত হইয়। ঘোর নরকে নিমগ্ন হইতে হয়। 

মাতরং পিতরং পুভ্রং দারানতিথিসোদরান্। 

হিত্ব! গৃহী ন ভূগ্মীয়াৎ প্রাণৈঃ কঠগতৈরপি ॥ 

আপনার প্রাণ কঠাগত হইলেও গৃহী ব্যক্তি মাতা, পিতা, পুর, বলত, 
অতিথি ও সহোদর ইহাদিগকে প্রদান না করিছা কদাচ স্বয়ং ভোজন 

করিবে না। 



কালীতস্ত্রম্ ৬২ 

বঞ্চযিত্বা গুরূন্ বন্ধুন্ যো ভূঙক্তে স্বোদরস্তরঃ। 
ইহৈব লোকে গহ্যোইসৌ পরত্র নারকী ভবে ॥ 

ষে ব্যক্তি পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগিনী, পুত্র, কণত্র, আত্মীয়, বন্ধু 
প্রভৃতিষ্কক না দিয় 'কেবণমাত্র আপনার উদর পরিপুরণার্থ আহার 

করে, সে ইহলোকে সকলের ঘৃণা হয় এবং পরকালেও তাহাকে নরক 

ভোগ করিতে হইয়া থাকে । 

গৃহস্থো গোপযেদ্দারান্ বিষ্ভামভ্যাসয়েৎ সুতান্। 

'পোষয়েৎ স্বজনান্ ধন্ধুনেষ ধন্মঃ সনাতনঃ ॥ 

গৃহী ব্যক্তি যত্বু পূর্বক আপনার ভার্ধযাকে প্রতিপালন করিবে, 

পুল্রকে বিগ্া শিক্ষা দিবে এবং আত্মীয় বন্ধুগণের ভরণ পোষণ করিবে । 

বস্থতঃ ইহাই তাহার সনাতন ধন্ম বলিয়! পগিগণিত। 

জনন্য। বদ্ধিতো দেহো৷ জনকেন প্রয়োজিতঃ । 
স্বজনৈঃ শিক্ষিতঃ শ্রীত্যা সোহধমস্তান্ পরিত্যজে ॥ 

পিতা হইতে দেহের উৎপত্তি হইরা থাকে, জননী সযত্বে তাহার পুষ্টি- 

সাধন করেন এবং আত্মীয়স্বঙ্গনের1 গ্রীতিবশতঃ শিক্ষ। প্রদান করিয়! 

থাকেন; স্থৃতরাং ষেবান্তি তাহাদিগকে পগিত্যাগ করে, সে নরাপম 

বলয়! পরিগণিত সন্দেহ নাই । 

এষামর্থে মহেশানি কৃত কষ্টশতান্তপি। 

প্রাণয়েৎ সততং শক্ত্যা ধর্ম্মে। হোষঃ সনাতনঃ ॥ 



৬৩ কালীতন্ত্রম্ 

হে মহেশানি ! শত শত কষ্ট করিয়াও সাধ্যানুসারে সর্বদ। ইহাদিগের 

সন্তোষ সাধন কর! কর্তব্য। ইহাই সনাতন ধশ্ম বলিয়৷ পরিকীন্তিত হইয়। 

থাকে। 

স ধন্যঃ পুরুষো৷ লোকে স কৃতী পরমার্থবিৎ। 

্রহ্মনিষ্ঠঃ সত্যসন্ধো৷ যো ভবেস্তুবি মানবঃ ॥ 

যে ব্যক্তি বরহ্গপরায়ণ ও সত্যনিষ্ঠ হইয়! কার্য করে, সেই ব্যক্তি 

ধরাতলে ধন্য এবং সেই ব্যক্তিই পরমার্থতন্বজ্ঞ ও কৃতার্থ বলিয়। গণনীর় 

হইয়। থাকে! 

ন ভার্ধ্যাং আড়য়েৎ কাপি মাতৃবৎ পালয়ে সদা । 

ন ত্যজেৎ ঘোরকষ্টেপি যদ্দি সাধ্বী পতিব্রত। ॥ 

গৃহী বাক্তি ভার্ধ্যাকে প্রাণাস্তে তাড়ন! করিবে না, তাহাকে জননীর 

সার প্রভিপাঞন করিবে । ছুঃমহ কষ্টের সময় হইলেও সত পতিব্রা 

পত্বীকে ত্যাগ করা কর্তব্য নহে। 

স্থিতেযু স্বীয়দারেযু স্ত্িযমন্যাং সংস্পৃশেৎ। 
হুষ্টেন চেতস| বিদবানম্যদ! নারকী ভবেৎ॥ 

আপনার পত্বী বিছ্যঘানে অন্ত রমণীকে স্পর্শ করা উচিত নে । 
ষে ব্যক্তি বুদ্ধিধান্, তিনি কদাচ ছুষ্টচিত্তে পরস্ধী দর্শন করেন ন!। 

পরন্ত্রীতে আসক্ত হইলে তাহাকে নরকে নিপতিত হইতে হয় সন্দেহ 

নাই। 



কাঁলীতন্ত্রম্ ৬৪ 

বিরলে শয়নং বাসং ত্যজেৎ প্রাজ্ঞং পরস্ত্িয়া। 
অযুক্তভাষণঞব স্ত্িয়ং শৌধ্যন্ন দর্শয়েৎ ॥ 

বুদ্ধিমান ব্যক্তি পরস্ত্রীর সহিত নিজ্জনে শদ্ন অথব। নির্জনে 

অবস্থিক্তি করিবে না। জ্ত্ীৌলোককে অনুচিত কথা বলা অথব। তাহার 

নিকট শৌধ্য গ্রকাশ করা অকর্তব্য । 

ধনেন বাসসা' প্রেন্ন। শ্রদ্ধয়ামৃতভাষণৈঃ। 

সততং তোষয়েদ্দারান্ নাপ্রিয়ং কচিদ্বাচরেৎ ॥ 

ধন, বস্ত্র, প্রেম, শ্রদ্ধা, অনৃকবাক্য এই সকল দ্বারা সব্ধদা স্ত্রীর 

সন্তোষ সাধন করিবে) কোনরূপেই তাহাদিগের অপ্রিয়াচরণ কর! 

উচিত নহে । 

উৎসবে লোকযাত্রায়াং ভীর্থেন্তনিকেতনে | 

ন পত্বীং প্রেরয়েৎ প্রাজ্ঞ পুত্রামাত্যবিবজ্ভতাং ॥ 

কিউতৎসব, কি লোকথাত্র, কি তীর্থ, কি পরগৃ£, এইসল স্থানে 

পুত্র কিম্বা আত্মীয় কোন ব্যক্জিকে সঙ্গে ন৷ দিয়া একাকিনী ভার্য্যাকে 

প্রেরণ করা প্রাজ্ঞ ব্যক্তির কর্তব্য নহে। 

যন্মিন্নরে মহেশানি তুষ্ট! ভাঁব্য। পতিত্রতা৷ । 
সর্বেবা ধন্মঃ কৃতস্তেন ভৰভীপ্রিয় এব সঃ ॥ 

হে মহেশানি! পতিত্রতা ভা্যা যাহার উপর পরিতুষ্ট। থাকে, 
সেই পুরুষ যাবতীয় কর্মাচরণের ফল প্রাপ্ত হয় এবং সেই পুরুষ তোমার 

অতীব প্রিয় হইয়! থাকে সন্দেহ নাই । 



৬৫ কালীতন্ত্রম্ 

চতুর্বর্যাবধি স্থৃতান্ লালয়েৎ পালযেৎ পিতা । 
ততঃ ষোড়শপধ্যস্তং গুণান্ বিষ্যাঞ্চ শিক্ষয়েৎ ॥ 

বিংশত্যব্দাধিকান্ পুত্রান্ প্রেরয়েদ্গৃহ কণ্মন্থ। 
ততস্তাংস্ত,ল্য ভাবেন মত্বা ন্নেহং প্রদর্শয়েৎ। 

পিতা চারি বৎমর যাবৎ পুত্রকে লালন পালন করিবেন, তদনস্তর 

যোড়শবর্ষ ধাবৎ বিদ্তা ও ঞকণশিক্ষ। প্রদান করিবেন; ত২পরে বিংশতি 

বর্ষ বয়:ক্রম পধ্যন্ত গৃহকর্ম্ে নিযুক্ত রাখিবেন, অবশেষে আপনার সমান 

জ্ঞান করিয়া স্নেহ প্রদর্শন করিবেন। 

কন্ঠাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্বতঃ | 

দেয়৷ বরায় বিছুষে ধনরত্বনমন্থিতা ॥ 

কন্তাকেও এই প্রকারে পালন করা ও ফতবু সহকারে সুশিক্ষা প্রদান 

করা কর্তব্য। তদনস্তর ধন ও রতাদি অলঙ্কারে বিভৃঁষতা করিয়া বিদ্বান্ 

পাত্রের হস্তে সম্প্রদান করিবে। 

এবং ক্রমেণ ভ্রাতৃংশ্চ স্বস্থভ্রাতৃন্থতানপি। 

জ্ঞাতীন্ মিত্রাণি ভূত্যাংশ্চ পালয়েস্রোষয়েদ্ গৃহী .॥ 

গৃহস্থ বাক্ি এই প্রকারে ভ্রাতৃগণ, ভগিনী তনয়, ভ্রাতৃপুলর, জ্ঞাতিগণ, 
মিত্রবর্গ ও ভূত্যসমূহকে ভরণ পোষণ এবং তাহাদিগের সস্তোষ বদ্ধন 
কগিবে। 

তত্য স্বধশ্মনিরতানেকগ্রামনিবাসিনঃ | 

অভ্য।গতাুদাসীনান গৃহস্থো পরিপালয়েৎ ॥ 



কাঁলীতন্ত্রমূ ৬৬ 

তৎ্পরে সক্ষম হইলে স্বধন্মশীল মানবগ্ণ একগ্রামস্থ, অভ্যাগত 

অতিথিসমৃহ ও উদ্বাসীনবর্গকে ও প্রতিপালন করিবে। 

যগ্ভেবং নাচরেদ্দেবি গৃহস্থ বিভবে সতি। 

পশুরেব স বিজ্ঞেয়ঃ স পাপী লোকগহিতঃ ॥ 

ভে দেবি! যদি সম্পত্তি বিদ্যমানেও গৃহীব্যক্তি এইরূপ আচরণ না 

করে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি পশু বলিয়। পরিগণিত হয়, তাহাকে 

'জনসমাঙ্জে নিনানীয় হহতে হয় এবং সে মহাপাপা হয়! থাকে সন্দেহ 

নাই। 

নিদ্রালস্যং দেহযত্বং কেশবিন্টাসমেব চ। 

আসক্তিমশনে বস্ত্রে নাতিরিক্তং সমাচরেৎ ॥ 

নিদ্রা, আলন্ত, দেহযত্ু, কেশবিন্তান, ভোজন এ বন্ত্র এই সকলে 

অতিশম আদক্কি প্রদর্শন কর! গৃহীর অকর্তব্য | 

যক্তাহারো যুক্তনিদ্রো মিতবাঙ্মিতমৈথুনঃ। 
স্বচ্ছ নম্রঃ শুচির্দক্ষো যুক্তঃ স্তাৎ সর্ববকর্মান্থ ॥ 

গৃহীব্ক্তি পরিমিতুরূপে আহার ও পরিমিতিবূপে নিদ্রা দেবন 
করিবে; পরমিতরূপে বাক্য প্রয়োগ কর! ও পরিমিত্তরূপে মৈথুন কর। 
কর্তবা) সর্বদা অকপট, নয্র, বিশুদ্ধ। আলম্তহীন ৪ সর্ববকার্ধা সমুছোগী 
হইবে। 



৬৭ কাঁলীতন্ত্ 

শরঃ শত্রোৌ বিনীতঃ স্তাৎ বান্ধবে গুরুসম্নিধৌ | 
জুপ্তপ্সিতান্ ন মন্যেত নাবমন্যেত মানিনঃ ॥ 

শত্রুর নিকট বীরত্ব এবং বন্ধুবান্ধব ও গুরুজন সমীপে বিনয় প্রদশন 
রী নট 

করিতে হয়। নিন্দিত ব্যক্তিকে দ্বণা করা ও মানী ব্যক্তির সম্মান কর! 

গরহীর অবশ্ঠ কর্তব্য । 

সৌতার্দং ব্যবহারাঃশ্চ প্রবৃত্তিং প্রকৃতিং নৃণাং। 
সহবাসেন তর্কৈশ্চ বিদিত্ব। বিশ্বসেত্ততঃ ॥ 

সহবান ও (িশেষরূপ পধ্যালোচন। দ্বারা লোকের স্বভাব সৌহাদ্দ, 

বাবহার, প্রকৃতি ও প্রবৃত্তি খিদিত হহয়। তাহার উপর বিশ্বা করিবে। 

ত্রসেদ্দিষট,রপি ক্ষুদ্রাৎ সময়ং বীক্ষ্য বুদ্ধিমান্। 
প্রদর্শয়েদাত্ম তাবান্নৈব ধণ্মং বিলভ্বয়েৎ ॥ 

যদি শত্রু ক্ষুদ্র হয়, তাহা হইলেও প্রাজ্ঞ ব্যক্ত তাহাকে ভয় করিবে 

আর সময়ান্দারে স্বীয় গ্রভাব প্রদরশন কাঁরবে, কদাচ ধর্দ্পথ লজ্ঘন 

করিবে না। 

স্বীয়ং যশঃ পৌরুষঞ্চ গুগতয়ে কথিতঞ্চ যত । 

কৃতং য্ুপকারায় ধন্মজ্ছে। ন প্রকাশয়েৎ ॥ 

ধশ্মজ্ঞ বাক্তি আপনার যশ ও পৌরুষের বিষয় অপরের নিকট 

প্রকাশ করিবে না, পরের গুপ্ত কথ! অভিগোপনে রাখিবে এবং অন্টের 

উপকার করিয়া তাহ! নিজমুখে প্রকাশ করিবে না। 



কালীতস্ত্রম্ ৬৮ 

জুপ্তপ্দিতপ্রবৃত্তৌ চ নিশ্চিতেইপি পরাজয়ে । 

গুর১ণা লঘ্ুনা চাপি যশশ্বী ন বিবাদয়েৎ ॥ 

কীছ্থিমান্ ব্যাক্তি ন্ঃসন্দেহ জয়ের সম্ভাবনা খাকিলেও ক্দাচ লোক- 

বিগহিত কাধ্যের অনুষ্ঠান করিবে না আর গরু বা লঘু কোন ব্যক্তির 

সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত হইবে না। 

বিদ্যাধনযশোধণ্মান্ যতমান উপার্জয়েৎ। 

ব্যসনঞ্াসতাং সঙ্গং মিথ্যাদ্রোহং পরিত্যজেত ॥ 

সযত্বে বিদ্যা, ধন, যশ ও ধম্ম উপাজ্ভ্বন করা গৃহস্থের কর্তব্য। গৃহী- 

ব্যক্তি ব্যসন, কুসংসর্গ, মিথ্যাবাকা, কলহ প্রভাতি বঙ্জন করিবে। 

অবস্থানুগতাশ্চেন্টাঃ সময়ানুগতাঃ ক্রিয়াত। 

তম্মাদবস্থাং সময়ং বীক্ষ্য কম্ম সমাচরেৎ ॥ 

চেষ্টা অবস্থার আর ক্রিস্তা সময়ের অনুগত; স্থৃতরাং অবস্থা ও সমস 

অনুসারে কম্ম করাই বর্তব্য। 

যোগক্ষেমরতে। দক্ষে। ধান্রিকঃ প্রিয়বান্ধবঃ | 

মিতবাত্মিতহাসঃ স্যান্সান্যোগ্রে তু বিশেষতঃ 

গৃধীব্যক্তি যোগে ও ক্ষেমে আসক্ত থাকিবে; সকলে কার্যে দক্ষ ও 
সর্ববদ। ধন্মনিষ্ঠ হইবে, বন্ধুবর্গের প্রতি সোহাপ্দ প্রদশন করিবে এবং 

সমক্ষে বিশেষতঃ সন্ানার্থ ব্ক্তিগণের নিকট মিতভাষী হইবে, কদাচ 

তাহাদিগের নিকট অপরিমিত হাস্য করিবে ন।। 



৬৯ কালীতন্ত্রমূ 

জিতেন্দ্রিয়ঃ প্রসন্নাত্বা সুচিস্ত্যঃ স্যাদদচব্রতঃ। 
অপ্রমন্তো দীর্ঘদশী মাত্রাস্পর্শান্ বিচারয়েৎ॥ 

গৃহীব্যক্তি জিত্বেজিয়, প্রসন্নচিত্ত, স্থচিন্তা, দঢ়ত্রত। অপ্রম্ুত্ত ও 

দীর্ঘদরশশী হইবে ; ইন্দ্িয়বৃত্তিবিষয়ক সন্বদ্ধবিশেষ বিবেচনা! না করিয়। 

কোন কাধ্যের অনুষ্টান করিবে না। 

সত্য; মৃছু প্রিয়ং ধীরে! বাক্যং হিতকরং বদেৎ। 

অক্বীতৎকর্ষ্যস্তথা নিন্দাং পরেষাং পরিবর্জয়েৎ॥ 

সর্ববদ। ধীর হইয়া সত্য, মৃদু, প্রিয় ও হিতজনক বাক্য প্রয়োগ করা 

কর্তব্য। আত্মঙ্ল।ঘ। ও পরনিন্দা করা কর্তৃব্য নহে, উহ! সর্বদা পরিত্যাগ 

করিবে। 

জলাশয়াশ্চ বৃক্ষাশ্চ বিশ্রামগৃহমধ্বনি। 

সেতুঃ প্রতিিতো৷ যেন তেন লোকন্রয়ং জিতং ॥ 

যে ব্যক্তি পথিমধ্যে জলাশয় খনন, তরুরোপণ, বিশ্রামাগার গঠন ও 

সেতুপ্রতিষ্ঠা করে, সে পুণ্যফলে ব্রিভৃবনবিজয়ী হয়। 

সন্তন্টো পিতরৌ যন্মিননুরক্তাঃ স্ুহ্ৃদ্গণাঃ | 

" গায়ন্তি য্যশে! লোকাস্তেন লোকত্রয়ং জিতং ॥ 



কাঁলীতন্ত্রম্ ৭০ 

পিতামাত। যাহার উপর পরিতুষ্ট, সুহৃদ্গণ যাহার প্রতি অনুরাগী 

এবং সকলেই যাহার যশোগান করে, সেই ব্যক্তি ব্রভৃবনবিজয্ী সন্দেহ 

নাই। 

সত্যমেব ব্রতং যস্য দয়া দীনেষু সব্্রথা । 
কামক্রোধৌ বশে যস্ত তেন লোকত্রয়ং জিতং ॥ 

একমাত্র সত্যই যাহার ব্রত), দীনঞ্জনের প্রন্ঠি যাহার দয়। সর্ববথং 

বিস্তমান এবং ষে ব্যক্তি কাম ও ক্রোধকে বশীভূত করিয়াছে, সে পুণ্য- 

ফলে ত্রিভুবন জয় করিয়া থাকে । 

বিরক্তঃ পরদারেষু নিষ্পৃহঃ পরবস্ত্যু। 

দম্তমাৎসধাহীনো যস্তেন লোকত্রয়ং জিতং ॥ 

ষেবাক্তি পরদারে বিমুখ, পরভ্রব্য দর্শনে যাহার লোভের উদয় হয় 

না এবং ষেবাক্তি দত্ত ও মাৎসর্ধযহীন, সে পুণাফলে ব্রিভৃবনবিজয়ী 

হইয়া থাকে । 

ন বিভেতি রণাদ্যো বে সংগ্রামেপ্যপরাজুখঃ | 
ধর্মমযুদ্ধে মৃতো৷ বাপি তেন লোকত্রয়ং জিতং ॥ 

ষে ব্যক্তি যুদ্ধের ঘোষণ। শুনিয়া! ভয় প্রাপ্ত না হয়, সংগ্রামে ষে 

পরাজুখ না হয় এবং ধর্মযুদ্ধে ষে দেহ বিসঙ্জন করে, সে পুণ্যফলে 

ত্রিভুবন জয়ী হয় সন্দেহ নাই। 



৭১ কাঁলীতন্ত্রম 

অসংশয়াত্ম। সুশ্রদ্ধঃ শাস্তবাচারতৎপরঃ। 

মচ্ছাসনে হিতে] যশ্চ তেন লোকন্রয়ং জিতং ॥ 

যাহার আত্ম! সন্দেহুক্তনহে, যে ব্যক্ত শরদ্ধাবান্ ও শৈবাচারপরায়ণ 
৬ 

হই আমার আজ্ঞার অন্ুবর্ভী হয়, সে পুণ্যফলে ত্রিভৃবন পরাজয় করিয়! 

থাকে | ইহাতে বিন্দুমান্তরও সন্দেহ নাই। 

জ্ঞানিনা লোকযাত্রায়ৈ সববত্র সমদৃ্টিনা। 

ক্রিয়ন্তে যেন কন্াণি তেন লোকত্রয়ং জিতং 

হে জ্ঞানবান্ ব্যক্তি লোকষ'ত্র।! নির্বাহার্থ কি মিত্র কি অমিজ্ত 

সকলের উপর সমঘৃষ্টি রাখিয়া ক্রিয়ন্ুষ্ঠান করে, দে পুণ্যফলে ভ্রিভুবন 
ব্জ্ী হয়। 

শৌচন্ত দ্বিবিধং দেবি বাহ্াভ্যনস্তরভেদতঃ। 

্র্ষণ্যা আ্মার্পণং যত্তুৎ শৌচমান্তরিকং স্মৃতং | 
অন্তিবি! ভল্মন1 বাপি মলানামপকর্ষণং। 

দেহশুদ্ধির্ভবেদ্্যেন বহিঃশৌচং তছুচ্যতে ॥ 

হে দেবি! বাহ্ ও অভ্ন্তরভেবে শৌচ দ্বিবিধ ;--আস্তরিক শৌচ 
ও বহিঃশৌচ। বর্ষের উপর আত্মসমর্পণই আন্তরিক শৌচ বলিয় 
অভিহত হইয়া থাকে আর জলঘ্বারা অথব। তন্মদ্বার মা দুর করত যে 

শরীরশুদ্ধি, তাহারই নাম বহিঃশৌচ। 



কাল তন্ত্রমূ ৭২ 

গঙ্গা! নছো। হুদ1 বাপ্যস্তথা কৃপাশ্চ খুল্পকাঃ। 

সর্ববং পবিভ্রজননং স্বর্ণদী ক্রমতঃ পরিয়ে ॥ 

হে পরিয়ে! গন্া, অপরাপর নদী, হুদ, বাগী কৃপ, ম্বর্ণদী ও অন্যান্য 
খু 

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলাশয় এহ সকলে স্নান করিলে দেহ পবিত্র হইয়া থাকে । 

ভন্মাত্র যাজ্ঞিকং শ্রেষ্ঠং মৃ্স্ তু মলবর্জিতা। 
বাসোজিন্তৃণাদীনি মুদ্ধজ্জানীহি স্ুত্রতে ॥ 

হে সুব্রতে ! বভিঃশৌ5বিষয়ে ভন্মদ্বারা ধাজ্জিক স্নান শ্রেষ্ঠ; বিমল 

মুত্তিকাষোগেও এ প্রকার স্নান সমাধা হইয়া থাকে। বসন, আঁজন, তৃণ 
গভৃতি৪ মুন্তিকার ন্যায় পবিত্র জানিও । 

কিমত্র বুনোক্তেন শৌচা শৌচবিধো প্রিয়ে । 
মনঃপৃতং ভবেদ্যেন গৃহস্থস্তততদাচরেৎ ॥ 

কে শিবে! শৌচ ও অশৌচবিষয়ে তোমার সমীপে আর অধিক কি 

বলিব, যাহাতে মন:পুত হর, গৃহী বাক্তি সেইরূপ আচরণ করিবে। 

নি্রান্তে মৈথুনস্তান্তে ত্যাগাস্তে মলমৃত্রয়োঃ | 
ভোজনান্তে মলে স্য্টে বহিঃশৌচং বিধীয়তে ॥ 

নিদ্রাবসানে, তৈথুনের পর, মলমৃত্রাদি বিসর্জনান্তেত। ভোজনাস্তে 

অথবা মল স্পর্শ হইলে বহিঃশৌ5 সমাধা করিবে । 



৭৩ কালীতন্ত্রম 

সন্ধ্যা ত্রৈেকালিকী কার্য্য। বৈদ্দিকী তান্ত্রিকী ক্রমাৎ। 

উপাসনায়া ভেদেন পুজাং কু্ধ্যাদ্যথাবিধি ॥ 

যথানিয়মে ত্রিসন্ধায় তিনবার বৈদিকী ও তান্ত্রিকী সন্ধ্যা সম্পাদন 

করিবে এবং উপাসনাভেদে নিরমানুসারে পূজা করাও কর্তৃব্য। % 

ব্রশ্ষামান্ত্রোপাসকানাং গায়ত্রীং জপতাং প্রিয়ে। 

জ্ঞানাৎ ব্রঙ্গেতি তদ্বাচ্যং সম্ধা। ভবতি বৈদিকী ॥ 

হে প্রিয়ে! যে সকল ব্যক্তি ব্রন্গমন্ত্রের উপাদক, তাহারা যৎকালে 

গায়ত্রী জপ করিবেন, তখন গায়ত্রীর প্রতিপাদয ব্রঙ্গ, এই প্রকার জ্ঞান 

করিলেই বৈদিকী সন্ধা। সমাধা হইয়! থাকে । 

অন্তেষাং বৈদিকী সন্ধ্যা সুত্্যোপস্থানপূর্ববকং। 
অধ্যদানং দ্রিনেশীয় গায় ত্রীজপনস্তগা ॥ 

ব্রঙ্গোপাসক ব্যতীত অন্তান্য উপাসকের চন্ধ্যা উপাসনাকালে 

হু্যারাধন1, হ্র্যাদেবকে অর্ধ্যপ্রদান ও স্ুর্ধ্যের উদ্দেশে গায়ত্রী জপ 

করিবেন। এইপ্রকার করিলেই তাহাদিগের সন্ধোপাসন! ষথানিয়মে 

সম্পাদিত হইয়া থাকে । 

অফ্টোত্তরং সহত্্ং বা শতং বা দশধাপি চ 

জপানাং নিয়মে ভদ্রে সর্ববত্রানহ্তিককন্মণি ॥ 

হে ভদ্র! যাবতী আহ্িকক্রিয়। অনুষ্ঠানকালেই এক সহম্র আটবার, 

একশত আটবার অথবা দশবারমাত্র জপ করিবার নিয়ম নিরূপিত আছে। 



কালীতন্ত্রম ৭8. 

শৃড্রসামান্তজাতীনামধিকারোহস্তি কেবলম্। 

আগমোক্তবিধো দেবি সর্ববসিদ্ধিস্ততো। ভবে ॥ 

হে দেবি! শৃদ্র জাতি ও অন্ঠান্ত সামাশ্ত জাতির পক্ষে কেবলমাত্র: 

আগমবিহিত বিধানেরই অধিকার আছে। তাহাতেই তাহাদিগের 

যাবতীয় কার্ধা স্থুসিদ্ধ হইয়া থাকে। 

প্রা্তঃ জুধ্যোদয় কালো মধ্যাহুস্তদনস্তরং | 

সায়ং স্ুষ্যাস্তসময়ন্্রিকালানাময়ং ক্রমঃ ॥ 

ত্রেকালিকী সন্ধ্যোপাসন। করিবার জন্ত সৃর্র্যাদয়ের সময় প্রাতঃকালঃ 

তদনস্তর মধ্যাঙ্ন এবং স্ুর্যোর অস্তগমনকালে সার়ং এই প্রকার ব্রিকালের 

ক্রম নিরূপিত আছে। 

শ্রীদেব্যুবাচ । 

বিপ্রািসর্বববর্ণানাং বিহিতা তান্ত্িকী ক্রিয়া 

ত্বয়ৈব কথিতা নাম সম্প্রাপ্তে প্রবলে কলৌ। 
তদিদানীং কথং দেব বিপ্রান্ বৈদিককন্মাণি। 

নিযোজয়সি তৎসব্বং বিশেষাদবক্ত,মর্সি 

পার্বতী কহিলেন, হে নাথ! আপনি ন্বয়ংই পূর্বে বপিয়াছিলেন যে, 
যখন কলি প্রবল হুইয়। উঠিবে, ততকালে বিপ্রাদি যাবতীয় বর্ণের 

একমাত্র তান্ত্রিক অনুষ্ঠান বিহিত হইবে। হে প্রভো।! অধুনা কি কারণে 
আপনি দ্বি্নাতিবর্গকে বৈদিকী ক্রিয়ায় নিয়োজিত করিতেছেন ? 
এই সকল বিশেষরূপে অবগত হইতে আমার একান্ত বান! জন্মিয়াছে। 



৭৫ কাঁলীতন্ত্রম্ 

ভ্রীমহাঁদেব উবাঁচ। 

সত্যং ব্রবীষি তত্বঙ্ছে সব্বেষাং তান্ত্রিক ক্রিয়া | 

লোকানাং ভোগমোক্ষায় সর্ববকণ্মন্থ সিদ্ধিদা ॥ 

মহাদেব কহিলেন, হে তন্বজ্ঞে! তুমি যাহ! বলিলে, ঠাহ। সত্য । 

কলিধুগে তান্ত্রিকী ক্রিয়াই সকল বর্ণের পক্ষে প্রশত্ত। বিশেষতঃ 

তান্ত্রকী ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিলে ভোগ ও মোক্ষ লাভ হইয়া থাকে 

এবং উহা সচ্চকারধ্যে সিদ্ধিরায়ক বলিয়। পরিকীত্তিত| 

ইয়ন্থ ব্রহ্মসাবিত্রী যথা ভবতী বৈদিকী। 

তখৈব তান্ত্রিকী জ্ঞেয়া প্রশস্তোভয়কম্মণি ॥ 

পূর্ববকথিত ব্রক্ষপাখিজ্রী যেরূপ বৈদিকী বলিয়া কথিত, সেইবপ' 

তাহাকে তান্ত্রিকীও বলা যাইতে পারে । গায়ত্রী কি টৈদিকীকি 

তাস্ত্রিকী উভয়বিধ ক্রিয়াতেই গ্রশস্ত। 

ততোত্র কথিতং দেবি দ্বিজানাং প্রবলে কলো। 

গায়ত্র্যামধিকারোইস্তি নান্চমন্ত্রেু কহিচিৎ। 
তথেব তান্ত্রিকী জ্বেয়। প্রশস্তকোভয়কম্ম্নণি ॥ 

হে দেবী! এই কারণেই আমি বলিয়াছি যে, ষখন কলিষুগ 

প্রবল হইয়! উঠিবে, তৎকালে ব্রাহ্মণগণের গায়ত্রীতে যেরূপ অধিকার 

আছে, অন্য কোন বৈদ্িকমন্ত্রে তাদৃশ অধিকার নাই । পরস্ত গায়তী' 

কি বৈদিক কি তাস্ত্রক উভয়বিধ কার্যেই প্রশস্থ অথাৎ উহা দ্বার। 

উভয়বিধ কার্ধ্যই সুসিদ্ধ হইয়া থাকে। 



কালীতস্ত্রম ৭৬ 

তারাগ্য। কমলা ছ্যা চ বাগৃন্বাগ্ভা যথাক্রমা। 

ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং সাবিত্রী কথিতা কলৌ ॥ 

দ্বিজাতিগণের গায়ত্রীর প্রথমে ও" ক্ষত্রজাতির গায়ত্রীর প্রথমে শ্রী, 

এবং বৈশ্বগঞ্জার গায়ত্রীর গ্রথমে এ সন্গিবেশি ত করিতে হয়। তার শবে 

৪, কমলাবাঁজ বলিতে শ্রী এবং বাগ্ভববীজ বলিতে এ" বুঝায় । 

দ্বিজাতীনাং প্রভেদার্থং শু্রেভ্যঃ পরমেশ্বরি | 

সন্ধোযয়ং বৈদিকী প্রোক্তা গ্রাগেবাহ্ি ককন্ম্ণাম্ ॥ 

হে পরমেশ্বরি ! শূদ্রঙ্গাতি হইতে ব্রাঙ্গণগণকে পৃথক করিবার 

জন্য তাহাদিগের সন্ধ্যোপাসনা কারবার পুর্বে বৈদিক সন্ধ্যার নিয়ম 

নিরূপিত হইয়াছে । 

অন্যথা শাস্তবৈম্মা্গেঃ কেবলৈঃ সিদ্ধিভাগভবেৎ। 

সত্যং সতাং পুনঃ সত্যং সত্যমেতন্ন সংশয়ঃ ॥ 

হে পার্বতি! দ্বিজাতিবর্গের আহ্িক করিবার পুর্বে বৈদিক 

সন্ধ্যার নিয়ম নির্দিষ্ট আছে সত্য, কিন্তু উঠ! না করিলেও কেবল 

মার মৎ্প্রদর্শিত পথ অবলঘ্ধন পুর্বক দিদ্ধিলাভ করা যায়। হে 

পার্বত! আমার এই বাক্য অতীব সত্য জানিও, ইহাতে কিছুমাত্র 

সন্দেহ নাই । 

কালাত্যয়েপি সন্ধ্যেয়ং কর্তব্য দেববন্দিতে | 

ও' ততসৎ ব্রদ্ধ চোচ্চা্য মোক্ষপ্দ,ভিরনাতুরৈঃ ॥ 



৭৭ কালীতন্ত্রম 
হে দেববন্দিতে ! যাহারা মোক্ষাভিলাষী, তাহারা সন্ধ্যার নিয়মিত 

সময় অতীত হইলেও ৩ তৎসংব্র্ম এই মন্ত্র উচ্চারণ পৃব্বক' 

ওদনন্তর বৈদিকী ও তান্ত্রিকী সন্ধ্যা সমাধা করিবেন, কিন্তু আতুরে' 

কোন প্রকার নিয়ম নাই। 

আসনং বসনং পাত্রং শয্যাং যানং নিকেতনং ।* 

গৃহাকং বস্তঞাতঞ্চ স্বচ্ছাৎ স্বচ্ছং প্রশহ্যতে ॥ 

আসন, বসন, পাত্র, শয্যা, বাহন, গৃহ, ও গৃহস্থ দ্রব্য সকল 

যঠ পরিষ্কৃত হইবে, ততই প্রশস্ত বলিয়। পরিগণিত হয়। 

সমাপ্যাহিককর্ণাণি স্বাধ্যায়ং গৃহকন্ম বা। 

গৃহস্থ নিয়তং কুর্ধ্যান্নৈব তিষ্টেনিরুছ্যমঃ ॥ 

গৃহী বাঞ্তি যথাবিধি সন্ধ্যোপাসনা পরিমাপ করিয়া অধ্য়ুন, 

করিবে অথব! গৃঠকাধ্যে সর্ববদ! নিরত থাকিবে; কদাচ নিরুগ্ভন, 

হইয়া অবস্থিতি করিবে না। 

পুণ্যতীর্ঘে পুণ্য তিধো গ্রহণে চন্দ্রসূর্ধয য়োঃ | 
জপং দানং প্রকুর্বাণঃ শ্রেয়সাং নিলয়ো। ভবে ॥ 

পবিভ্ত্র তাথক্ষেত্রে, পুণ্য তিথিতে, চন্দ্র স্থধ্্যের গ্রহণ সময়ে জপ 

অথব৷ দান করিলে কল্যাণ লাভ হইয়া থাকে । 

কলাবন্নগতপ্রাণা নোপবাসঃ প্রশস্থাতে | 

উপবাসপ্রতিনিধাবেকং দানং বিধীয়তে ॥ 



কালীতন্ত্রম্ ৭৮ 

কলিধুগে মনুষ্যগণের প্রাণ অন্নগত, স্ত্তরাং কলিকালে উপবাস 

প্রশস্ত নহে। কলিকালে কেবলমাত্র দানই উপবাঁসের প্রতিনিধি 
'বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে । 

কলৌ দানং মহেশ।নি সব্বিসিদ্ধিকরং ভবেৎ। 

তঞ্পাত্রং কেবলং জেয়ে। দরিদ্রঃ সৎক্রিয়াম্বিতহ ॥ 

হে মহেশানি। কলিকালে কেবলমাত্র দান*ঃ ষাবতীম্ন নিদ্ধির 

হেতু এবং কেবণমান্র সৎকম্মপরায়ণ দাপদ্র ব্ক্তিই দানের উপযুক্ত 

পাত্র বাঁলয়া নিরূপিত। 

মাসবতসরপক্ষাণামারস্তদিনমন্থিকে | 
চতুর্দশ্ষ্রমী শুর! তৈবৈকাদশী কুহুঃ ॥ 
নিজক্রন্মদিনগৈব পিত্রোন্মরণবাঁসরঃ। 

বৈধোৎসবদিনধৈঃব পুণ্য কালঃ প্রকীত্তিতঃ । 

হে অন্বিকে! মাসের আরস্ত দিন, বর্ষের আরম্ভ দিন, পক্ষের 

'আরম্তকাল, চতুদ্দিশা, অষ্টমী, শুর্ুপক্ষীয়! একাদশী, অমাবস্যা, আপনার 

জন্মধিবল, পিতার মুতদিন, বিধিযুক্ত উৎসবদিন, এই সকল পুণাকাল 

বাঁলয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। 

গঙ্গানদী মহানছ্ো। গুরোঃ সদনমেব চ। 

প্রসিদ্ধং দেবতাক্ষেত্রং পুণ্যতীর্ঘং প্রকীর্তিতং ॥ 

গঙ্গা! ও অন্তান্ত পবিভ্রপপিল! নদী, গুরুর গৃহ এবং প্রপিদ্ধ 

দেবতাস্থান এই নক্ষলই পুণাতীর্থ বলিয়া পরিগণিত হয়। 



৭৯ কালীতন্ত্রমূ 

ত্যক্ত। স্বাধ্যয়নং পিত্রোঃ শুতীষাং দাররক্ষণং । 

নরকায় ভবেততীর্ঘং ভার্থায় ব্রততাং নৃণাং ॥ 

যে ব্যাস্ত অধায়ন, জনকজননীর সেবা, কলভ্র রক্ষা এই সকল 

বিসজ্জন পূর্বক তীথ গমন করে, তাহার পক্ষে তীথ নরকের হেতু- 

মাত্র হয়ঃ তাহাতে সন্দেহ নাই । 

ন তীর্থসেব৷ নারীণাং নোপবাসাদিকাঃ ক্রিয়া; । 

নৈব ব্রতানাং নিয়মে ভর্ত,ঃ শুশ্রাণং বিনা ॥ 

স্ীজাতির পক্ষে পতিসেবা ব্যতীত তীর্থ গমনের কোন নিয়ম 

নাই। 'তাহাদিগের পক্ষে উপবানাদি কাযোর বিধান নাই এবং 

বরতানুষ্ঠানেরও কোন নিম নাই। 

ভর্তৈন যোধিতাং তীর্থং তপো। দানং ব্রতং গুরু । 

তন্মাৎ সর্বাত্মনা নারী পতিসেবাং সমাচরেৎ ॥ 

পিই নারীগণের তীর্থ, পতিই "ছাহারিগের যাবতীয় তপস্তা, 

পিই ব্রত এবং পতিই নারীজাতির একমাত্র গুরু ) অতএব সর্ব প্রযত্তে 

পতিসেবা করাই রমণীর একমাত্র কর্তব্য | 

পত্যুঃ প্রিয়ং সদ কুর্যযাৎ বচস পরিচধ্যয়া । 

তদান্ঞানুচারী ভূত্ব! তোষয়েৎ পতিবান্ধবান ॥ 

নারীজাতি কি বাক্য দ্বারা, কি সেবা দ্বারা, সর্বদা পতির 

প্প্রয্ানুষ্ঠান করিবে, এবং নিয়ত পন্তির আচ্ঞাবহ থাকিয়া তাহার 

ও তীয় আত্মীয়গণের সন্তোষ বিধান করিবে। 



কালীতন্ত্রম ৮০ 

নেক্ষেৎ পতিং ক্রুয়দৃষ্ট্য। শ্রাবয়েন্নৈব ছুর্বচঃ। 
নাপ্রিয়ং মনস। বাপি চরেন্তর্ত,ঃ পতিব্রতা ॥ 

পতিব্রতা রমণী ক্ররদৃষ্টিতে পতির প্রতি দৃষ্টিপাত করিবে না, 
তাহাকে কাচ দুর্ধাক্য শ্রবণ করাইবে না এবং মনেও পাত্র 

অপ্রিয় শ্িন্তা করিবে না। 

কায়েন মনসা বাচা সর্ববদ! প্রিয়কম্মভিঃ | 

য! 'গ্ীণয়তি ভর্তারং সৈব ব্রহ্মপদ্ং লভেৎ ॥ 

ষে'নারী কায়মনোবাক্ে প্রিয় কার্যাস্থষ্ঠান দ্বার সবববদ। পত্তির 
সন্তোষ সাধন করে, সে দেহাস্তে ব্রহ্থপদ প্রাপ্ত হয় পনোহ নাই । 

নান্য বক্ত,ং নিবীক্ষেত নান্ৈঃ সম্তাষণঞ্চরেৎ। 
ন চাঙ্গং দশয়েদন্ান্ ভর্ত রাজ্ঞান্থুসারিণী ॥ 

নারী জাতি একমাত্র পতি ব্যতিরেকে অপর পুরুষের মুখদর্শন 
করিবে না, অপর পুরুষের সাহত বাক্যালাপ করিবে না এবং অন্ধ 
কাহাকেও নিজ অঙ্গ প্রদর্শন করিবে ন।; সব্ব্দা পির আজ্ঞাঙ্গবন্তিনী 

হইয়া অবস্থিতি করিবে । 

তিন্ঠেৎ পিত্রোবশে বাল্যে ভর্ভূঃ সংপ্রাগ্তযৌবনে 1 
বাদ্ধক্যে পতিবন্ধ-নাং ন স্বতন্ত্র তবে ক্কচিৎ ॥ 

নারীজাতি বাল্যকালে পিতামাতার অধীনে, যৌবনাবস্থায় পির 

অধীনে এবং ৰাদ্ধকোয পতিবান্ধববর্গের অধীনে অবস্থান করিবে; 

কোনকালেই স্বাধীনভাবে থাকিতে পারিবে না। 



৮১ কালীতন্ত্রম্ 

অঙ্জাতপতিমধ্যাদামজ্ঞাতপতিসেবনাং । 

নোদ্বাহয়েৎ পিতা বালামজ্ঞাতধন্মশাসনাং ॥ 

যতদিন গতিমর্ধ্যাদ| হ্ায়ঙ্গম না হয়, যাবৎ পতির সেবা বুঝিতে 

নল! পারে, যতদিন ধন্মের শাপন অবগত ন| হয়, তাবৎ্কাল পিভ! 

সেই বালিকার বিবাহ দিবেন না। 

নরমাংসং ন ভুপ্তীয়াৎ নরাকৃতিপশুংস্তথা। 
বহৃপকারকান্ গাশ্চ মাংসার্দীন্ রসবর্জিতান্ ॥ 

নরমাংস, নরাকার পগুর মাংস, বন উপকারী গোমাংস, ও 

অন্তান্ত জীবগণের নীরস মাংম ভক্ষণ করা অন্ভুচিত। 

ফলানি গ্রম্যবন্যানি মূলানি বিবিধানি চ। 

ভূমিজাতানি সব্বাণি তোজ্যানি স্বেচ্ছয়া শিবে ॥ 

হে শিবে! গ্রাম্য ও বন্ত নানাবিধ ভূমিজাত ফল মূল ইচ্ছান্ুসারে 

ভোজন করিবে। 

অধ্যাপনং যাজনঞ্চ বিপ্রাণাং ব্রতমুত্তমং | 

অশক্তৌ ক্ষত্রিয়বশাং বৃত্রির্র্বাহমাচরেত ॥ 

অদ্যাপন ও যাজন এই ছৃইটাই ব্রাঙ্ষণগণের অনুত্বম ব্রত বিয়া 

পরিগণিত। যদি তাহাতে জীবিকানির্বাহ ন। হয়, তাহা হইলে 

কত্রবৃত্তি ও বৈশ্তবৃত্ত অবলম্বন করিতে পারে। 



কালীতন্ত্রম ৮২ 

রাজন্যানাঞ্চ সদ্বত্তং সংগ্রামে! ভূমিশাসনং। 
অন্রাশক্তৌ বণিগ্ত্বং শৃত্রবৃত্তমথাশ্রয়েৎ ॥ 

যুদ্ধ ও গ্রজ্লাপালন এই দুইটা বৃত্তিই ক্ষত্রিয়গণের পক্ষে প্রণত্ত। 

যদি উহন্ধারা জীবিক! নির্বাহ না হয়, তাহা হইলে বৈশ্ঠবৃত্তি অবলম্বন 

করিবে। যদি তাহাতেও জীবিকানির্বাহের বাঘাত ঘটে, তাছ। হইলে 

তখন শুত্্বৃত্তির আশ্রয় লইবে। 

বাণিজ্যশক্ত বৈশ্যানাং শূত্রবৃত্তমদূষণম্। 
 শুদ্রাণাং পরমেশানি সেবাবৃত্তিং বিধীয়তে ॥ 

ছে পরমেশানি! বাণিজাই বৈশ্বগণের একমাত্র বৃত্তি । যদি তাহাতে 

'অসমর্থ হয়, তাহা হইলে শুদ্রবৃত্ত অবলম্বন করিবে; তাহাতে 

তাহাদিগকে পাপভাগী হইতে হইবে না। হেদেবি! একমাত্র সেবাই 

'শদ্রজাতির প্রশস্ত বৃত্তি বলিয়। পরিগণিত । 

সামান্যানাস্ত বর্ণানাং বিপ্রবৃত্ত্যন্যবৃত্তিযু। 
অধিকারোস্তি দেবেশি দেহযাত্রাপ্রসিদ্ধয়ে ॥ 

হে দেবেশি! ক্রাহ্ষণার্দি বর্ণচতুষ্টয় বাতীত অন্যান্য সাশান্তজাতির। 
দহযাত্র। নির্বাহার্থ বিগ্রবৃত্তি ব্যতীত অন্যান্ত বৃত্তি অবলম্বন করিতে 

পারে। 

অধেষ্ট! নিপ্মমঃ শাস্ত;ং সত্যবাদী জিতেক্জ্িয়ঃ। 

নির্মংসরো। নিকষপটঃ স্ববৃতৌ ব্রাঙ্মণে। ভবেং ॥ 



৮৩ কালীতন্ত্রম 

বিপ্রজাতি ছেষশূন্ত, নির্শাম, শান্ত, সত্যবাদী, জিতেক্জিয়, মাৎসর্ধাহীন 

এ অকপট হইয়া নিজবৃত্তির অনুগামী হইবে। 

অধ্যাপয়েৎ পু্রবুদ্ধ্যা শিষ্যান্ সম্মার্গবর্তিনঃ। 
সর্বলোকহিতৈষী স্যাৎ পক্ষপাতবিনির্ম খঃ ॥, 

হারা স্বজনের ছিতসাধনে নিযুক্ত ও পক্ষপাতবিরছিত হই! 

'শিষ্কগণকে পুক্রনির্বিশেষে জ্ঞানশিক্ষা দিয়া অধ্যাপন করাইবেন আর 

যাহাতে শিষাগণ সৎপথের পথিক হয়, তদ্ধিষয়ে যত্বুবান্ হইবেন। 

মিথ্যালাপমস্য়াঞ্চ ব্যসনাপ্রিয়ভাষণং । 

নীচৈঃ প্রসক্তিং দস্তঞ্চ সর্ব্বথ! ব্রাহ্মণান্ত্যজেতৎ ॥ 

মিথ্যাবাক্য, অস্থুয়া, ব্যদন, অপ্রিয় বচন, নীচ লোকে ঝ| নীচ কার্ষ্যে 

আসক্তি এবং দস্ত এই সকল পরিত্যাগ করা ব্রাহ্মণের কর্তব্য । 

যুযুৎসা গহিতা| সন্ধৌ সম্মানৈঃ সন্ধিরুত্মমা। 

মৃত্ার্জয়ে। ব! যুদ্ধেযু রাজন্ঠানাং বরাননে ॥ 

হে বরাননে ! এক্ষণে ক্ষত্রিয়গণের কর্তব্য কন্ম বর্ণন করিতেছি 

শ্রবণ কর। যখন সন্ধি স্থির হইবে, তখন আর তাহার] যুদ্ধ বাসনা 

করিবেন না; সম্মান পূর্বক দন্ধিই স্থির করিবেন। সংগ্রামে জয় অথবৰ 

মৃত্যু তাহাদিগের পক্ষে প্রশস্ত । 



কালীতস্ত্রম ৮৪. 
অলোভী স্তাৎ প্রজাবিস্তে গৃহ্ীয়াৎ সম্মিতং করং। 

রক্ষরঙ্গীকৃতং ধর্ম্মং পুত্রবৎ পালয়েশ প্রজাঃ ॥ 

প্রজার ধনে লোভ পরিত্যাগ করাই ক্ষত্রিঃগণের ধন্ম। তাহাব! 

ষথাকালে পরিমিতরূপে কর গ্রহণ করিবেন। অঙ্গীকৃত ধম্ম রক্ষা পূর্বক 

প্রজাবর্গকে পুত্রবৎ প্রতিপালন করাই তাহাদিগের অবস্ত বর্তব্য। 

ন্যায়ং যুদ্ধং তথ! সন্ধিং কন্মাণ্যন্তানি যানি চ। 
মন্ত্রিভিঃ সহ কুব্বীত বিচাধ্য সর্ববথ। নৃপঃ ॥ 

কি সংগ্রামবাধ্য, কি সান্ধক্রিয়া, কি অপরাপর রাজকাধ্য তাহার! 

মন্ত্রীগণের সহিত উত্তমরূপে বিচার করিয়া নির্বাহ করিবেন। 

ধর্মমযুদ্ধেন যোদ্ধব্যং ম্যায়দগ্ডুপুরক্ষিয়াঃ। 

করণীয়। যথাশস্ত্রং সন্ধিং কুর্ধ্যাৎ যথাবলং ॥ 

তাহার। ধশ্মানুমারে সংগ্রাম করিবেন) স্তায়াজলারে দণ্ড ও পুরষ্কার 

গ্রদান করিবেন এবং স্বীয় বলাবল বিবেচন! পূর্বক শাস্ত্ান্নারে সন্ধি 

করিবেন। 

উপায়েঃ সাধয়েৎ কার্ধ্যং সন্ধিঞ্ শক্রভিঃ। 

উপায়ামুগতাঃ সর্ব্বা জয়ক্ষেমবিভূতয়ঃ ॥ 

তাহারা উপায় দ্বারা কর্ম সম্পাদন করিবেন এবং উপায় দ্বারাই 

অরাতিবর্গের সহিত সন্ধি ও বিগ্র্ন করিবেন। উপায় দ্বারা ষে সকল্গ 

কাধ্য নিপন্ন হয়, তাহাতেই জয়, এশ্বধয ও লাভ হইয়। থাকে। 



3৮৫ কালীতন্ত্রমূ 

স্যাম্নীচসঙ্গাদ্বিরতঃ সদ। বিদ্জ্জনপ্রিয়ঃ। 

ধীরো৷ বিপত্তো৷ দক্ষশ্চ শীলবান্ সম্মিভব্যয়ী ॥ 

ক্ষত্রিয়গণ সর্ববদ! নীচপঙ্গ পরিত্যাগ করিবেন, তাহার! বিহ্বান্গণের 

প্রিয় হইবেন এবং বিপদকালে ধীর, সর্ধকাধ্যে দক্ষ, সুশীল ও মিতবায়ী 

'ইষ্ইযু! অবশ্থিতি করিবেন । 

নিপুণে। দুর্গসংস্কারে শঙ্তরশিক্ষাবিচক্ষণ | 

স্বসৈন্যভাবান্বেধী স্তাৎ শিক্ষয়েৎ রণকৌশলং ॥ 

তাহ!র। ছুর্গসংস্কারে সুদক্ষ হইবেন, শন্ত্রবিষ্তায় তাহাদিগের বিলক্ষণ 

পারদর্শিতা বিছ্মান থাকিবে, তাহারা শ্বীয় সৈম্তবর্গের মনোগত 

অভিগ্রায় অন্বেষণ করিবেন এবং তাহাদিগকে রণকৌশলবিষয়ে শিক্ষ। 

প্রদান করিবেন। 

ন হন্ানুশ্ছিতান্ যুদ্ধে ত্যক্ত শান্ত্রান্ পরাত্ুখান। 

বলানীতান্ রিপুন্ দেবি রিপুদারশিশুনপি | 

যাহার! রণে মুচ্ছাসম্ম হইয়াছে, যাহার নিরস্ত্র, যাহারা সংগ্রামে ভঙ্গ 

দিয়া পলায়ন করিয়াছে, এবং যে সকল শক্র বলপূর্বক দমানীত হইয়াছে, 
তাহাদিগকে বধ কর! সমুচিত নহে ; বিশেষতঃ শক্রর পুত্রকলক্রদিগকে ও 

“বনাণ করিবে না। 

জয়লবা'নি বস্তু নি সন্ধিগ্রাপ্তানি যানি চ। 

বিতরেত্তানি সৈন্তেভ্যে। যথাযোগ্যবিভাগতঃ ॥ 



কাঁলীতন্ত্রমূ ৮৬. 

যে সকল ত্রব্য জয় দ্বারা লব্ধ অথব। যাহ সন্ধি দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া, 

যায়, তৎ্সমস্্ যথাযোগ্য বিভাগান্থসারে সৈম্তগণকে সমর্পণ করিবে। 

শোর্ধ্যং বৃত্বঞ্ণ যোদ্ধণাং জ্ঞেয়ং রাজ্ঞা পৃথক্ পৃথক্। 
ৎ বহুসৈম্তাধিপং নৈকং কুর্য্যাদাত্মহিতে রতঃ ॥ 

»নরপতি যোস্কগণের চরিত্র ও শোধ্য পৃথক পৃথকৃরূপে পরিজ্ঞাত 

হটবেন। যিনি আপনার কল্যাণ কামনা করেন, তিনি কদাচ এক 

ব্যক্তিকে, বুসৈন্তের আধিপত্য গ্রদান করিবেন না। 

নৈকস্মিন্ বিশ্বসেদ্রাজ। নৈকং ন্যায়ে নিয়োজয়েৎ। 

সাম্যং ক্রীড়োপহাসঞ্চ নীচৈঃ সহ বিবজ্জয়েৎ। 

নরপতি এক ব্যক্তির উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিবেন না, এক ব্যক্তিও. 

বিচারকার্ষে নিযুক্ত করিতে নাই। নরপতি নীচব্যক্তির সহিত ক্রীড়া 

ও নীচব্যক্তির সছিত উপহাস. করিবেন না, নীচলোকের সহিত সমভাব 

প্রদর্শন করাও নরপতির কর্তব্য নহে। 

বুশ্রতঃ স্ব্লভাষী জিজ্ঞাস্থজ্ঞনবানপি। 

বহুমানোপি নির্দাস্তে। ধীরে দগুপ্রসাদয়ো। 

নরপতি বহুশ্রত হইয়াও স্বপ্লভাষী, জ্ঞানী হইয়াও জিজ্ঞাস এবং 
বন্ছদম্মানার্হ হইয়াও দম্তশৃন্ত হইবেন। শান্তি প্রদানের দময়ে অথবা. 
গ্রসন্নত্তাকালে একবারে অধীর হওয়াও রাজার কর্তব্য নহে। 



৮৭ কালীতন্ত্রম 

স্বয়ং বা চরদৃষ্ট্যা বা গ্রজাঁভাবান্ বিলোকয়েৎ। 

এবং স্বজন্ভূত্যানাং ভাবান্ পশ্েন্নরাধিপঃ ॥ 

নরপতি স্বয়ং প্রজাগণের ভাব পরিদর্শন করিবেন অথবা চারচক্ষু 

দ্বার তাহ! প্রত্যক্ষ করিবেন এবং ভূতাবর্গের ও ম্বজনগণেএ ভাবও 

প্রত্যক্ষ কর। কর্তব্য। 

ক্রোধাদ্দত্তাৎ প্রমাদাদ্ব। সম্মানং শাসনং তথা । 

সহম। নৈব কর্তব্যং স্বামিনা তত্বদিন! ॥ 

তত্বদশী বিচগ্ষণ নরপতি রোষবশত্ঃ দম্তহেতু অথব! অনবধানতা 
বশত: সহসা কোন ব্যক্তির সম্মানন। কিন্বা কাহাকেও শাস্তিগ্রদান 

করিবেন না। 

সৈশ্তসেনাধিপামাত্যবনিতা পত্যসেবকাঃ। 

পালনীয়াঃ সদোষাশ্চেৎ দণ্ড রাজ্ঞা যথাবিধি ॥ 

নরপতি পৈস্বর্গের, সেনাধ্যক্ষের ও অমাত্যগণের পুত্র, কলত্র ও 
ভূত্যগণকে প্রতিপালন করিবেন; কিন্তু ইহারা অপরাধী হইলে 
তাহাদিগকে যথাবিধানে দণ্ড প্রধান কর] নরপতির অবশ্ঠ কর্ধীব্য। 

উ্মত্তানসমর্থাংশ্চ বালাংশ্চ মৃতবান্ধবান্। 

ভ্বরাতিভূতান্ বৃদ্ধাংস্চ রক্ষয়েং পিতৃবন্নুপঃ ॥ 



কালীতস্ত্রমূ ৮৮ 

যাহারা উন্মত্ব, অক্ষম, বালক, অভিভাবকশুন্ত, পীড়াগ্রস্ত ও বৃদ্ধ, 

নবপতি তাহাদিগকে ম্থতনির্বিশেষে প্রতিপালন করিবেন। 

বৈশ্যানাং কৃষিবাণিজ্যং বৃত্তং বিদ্ধি সনাতনং। 

যেনোপায়েন লোকা নাং দেহযাত্র। প্রসিধ্যতি ॥ 

অতঃ সর্ববাত্বন! দেবি বাণিজ্যকৃষিকর্মাসু | 

প্রমাদব্যসনালস্যং মিথ্য। শাঠ্যং বিবজ্ভয়েৎ ॥ 

যেমন কৃষিবাপিজ্য দ্বার! দেহযাক্ঞা নির্বাপিত হয়, তদ্রুপ কষিবাণিজযই 

€বশ্যাগণের সনাতন ব্যবমায়। হে পার্বতি ! এই হেতু বাণিজ্য ও কৃষি 

কম্মবিষয়ে গ্রমাদ, ব্যসন, অলসত!, মিখ্যাচরণ ও শঠা এই সকল সর্ব 

পরিত্াগ করা বৈশ্যগণের অবশ্য কর্তব্য। 

নিশ্চিত্য বস্তুতন্ুল্যমুতয়ে।; সন্মতে। শিবে। 
পরস্পরাঙীকরণং ক্রয়সিদ্ধিত্ততো ভবে ॥ 

হে পার্ব'ত! ক্রেতা ও বিক্রেতা এই ছুইজনের সম্মতি অনুদারে 

দ্রব্য ও দ্রব্যের মূল্য নিব!পত হইলে যৎ্কাঁলে ছুইজনের অঙ্গীকার করা! 

হইব, তখনই ক্রন্ বিক্রয় সিদ্ধ হইবে। 

মত্তবিক্ষিপ্তবালানাং অিগ্রস্তনৃণাং প্রিয়ে। 

রোগবিভ্রান্তবুদ্ধীনামসিদ্ধৌ দানবিক্রয়ৌ ॥ 

চে প্রিয়ে। ষে সকল ব্যক্তি মত্ত, বিদ্িপ্ত, বালক, বিপক্ষ কর্তৃক 

বন্দীকৃভ কিন্বা রোগবশে ষাহাদিগের যুদ্ধিত্রম ঘটিয়াছে, তাহারা দান বা 

বিক্রুয় করিলে তাহা পিদ্ধ হয় না। 



৮৯ কালীতন্ত্রমূ 

ক্রয়সিদ্ধিরদৃষ্টীনাং গু৭শ্রুবণতো৷ ভবেৎ। 
বিপর্যয়ে তদ্গুণানামন্তথ! ভবতি ক্রুয়ঃ ॥ 

যে বস্থ সুখে প্রতাক্ষ না হয়, গুণ শ্রবণ দ্বারাই তাহার ক্রয় সিদ্ধ 

ভইয়! থাকে; কিন্তু যেরূপ গুণ কর্ণে শ্রবণ করা যায়, যদি তাহার বাতিক্রণ 

ঘটে, তাহা হইলে বিক্রয় পিদ্ধ হইবে না। 

কুঞ্জরোষ্্ভুরঙ্গানাং গুণশ্রবণতো। ভবেৎ। 

বিপধ্যয়ে তদ্গুণানমন্যথ। ভবতি ক্রয়ঃ ॥ 

হস্তী, উদ ও অশ্ব ইহাদিগের গুণ শ্রবণ দ্বারাই ক্রয়বিক্রয় সিদ্ধ হইয়! 

থাকে) কিন্তু যদি সেই কথিত গুণের বাতিত্রম দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে 

ক্রয়বিক্রয় সিদ্ধ হইবে না। 

কুঞ্জরোষ্টরতুরাঙ্গানাং গুগ্তদোধপ্রকাশনাৎ । 
বর্যাতীতেইপি তৎ জ্ঞেয়মন্যথা কর্তৃমহ্তি ॥ 

ভন্তী, উষ্ ওতুরঙ্গ ইহাদিগের গুধুদোষ প্রকাশিত হইলে একবর্য 
পরেও সেই ক্রয়বিক্রয়ের অন্যথা হইতে পারে নন্দেহ নাই। 

ধর্মমার্থকামমোক্ষাণাং ভাজনং মানবং বপুঃ । 

অতঃ কুলেশি ততক্রয়ো ন সিধ্যেন্মম শাসনাৎ ॥ 

. হে কুলেশি! মানবদেহ ধর্ম, অর্থ, কাঁম ও মোক্ষ এই চতুর্বর্গের 
সাধন। ম্থৃতরাং আমার এইরূপ আদেশ আছে যে, এই দেহ কেহ 



কালীতন্ত্ম ৯ 

কখন ক্রন্ বা বিক্রয় করিতে পারিবে না। মানবদেহ বিক্রম বা ক্রয় 

করিলে তাহ। কদাচ সিদ্ধ হয় ন।। 

যবগোধুমধান্যানাং লাভে! বর্ষে গতে প্রিয়ে । 

" যুক্তশ্চতুর্থো ধাতৃনামষ্টমঃ পরিকীন্তিতঃ ॥ 

হে প্রিয়ে ! যব» গোধৃম, ধান্ত এই সকল থণ করিলে বাধিক মুল্যের 
চত্ুর্শ অংশ মাত্র লাভ অর্থাৎ বুদ্ধি দিতে হয়। যদি ধাতুদ্রব্য খণ কর! 

যায়, তাহ! হইলে একবর্ষে অষ্টম অং. ।দবে। এইরূপ নিয়ম নির্ধারিত 

আছে। 

খণে কৃষৌ চ বাণিজ্যে তথ! সর্বেেষু কর্ন । 
যদ্যদঙ্গীকৃতং মত্ত্যৈস্তৎ কার্য্যং শান্ত্রসম্মতং ॥ 

কি খণ, কি কৃষিক্রিয়া, কি বাণিজ্ঞা, কি অন্থান্ত কণ্ম সকলই ফে' 
প্রকার ্বীকার করা হইয়াছে, তদ্রপ করিতে হইবে। ইহাই শাস্ত্রের, 
অন্থমোর্দিত। 

দক্ষঃ শুচি; সত্যভাষী জিতনিদ্রো জিতেক্দ্রিয়ঃ । 

অপ্রমত্তে। নিরালস্যঃ সেবাবৃত্তৌ ভবেন্নরঃ ॥ 

যে সকল ব্যক্তি সেবাবু'ত্ত অবলম্বন পূর্বক দেহ্যাত্রা নির্বাহ করিবে, 

তাহারা স্বীয় কার্য নিপুণ, সদাচারপরায়ণ, সত্যভাষী, নিপ্রার অনধীন:, 

জিভেন্দরিয়, গ্রমাদরহিত ও নিরলস হইয়। অবস্থিতি করিবে। 



৯১ কাঁলীতন্ত্রঘূ 

প্রভূবিবঞুসমো মান্তাস্তজ্জায়াজননী সম]। 
মানান্তদান্ধবা ভূত্যৈরিহামুত্র স্থুখেপ্দভিঃ ॥ 

যে সমস্ত ভৃত্য কি ইহলোেক কি পরলোক উভয়ন্রই সুখের বাসন' 

করে, তাহার! প্রভূকে বিষুণর সদৃশ জ্ঞান করত সমুচিত সম্মাননা গ্রদশন 
করিবে; তাহার স্ত্রীকে মাতার ন্তায় জ্ঞান করিবে এবং প্রভুর বান্ধববর্গকে 

সমুচিত সন্মান করিবে। 

ভর্ত্নিত্রাণি মিত্রাণি জানীয়াত্বদরীনরীন্। 
সতীতিঃ সর্ববদ। তিষ্ঠে প্রভোরাজ্ঞাং প্রতীক্ষয়ন্॥ 

প্রভুর মিন্্রকে স্বীয় মিত্র এবং প্রতৃর শক্রকে স্বীয় শত্রু তুল্য জ্ঞান 

কর৷ ভূৃত্যের কর্তব্য । ভূত্য সর্বদ। প্রভুর আদেশ প্রতীক্ষা করিয়' 

ভাঁতিযুক্ত চিত্তে এবস্থিতি করিবে। 

অপমানং গৃহচ্ছিদ্রং গুপ্তযর্থং কথিতঞ্চ যৎ। 
ভর্তগ্রণীনিকরং যচ্চ গোপযেদতিযত্বতঃ ॥ 

অপমান, গৃহচ্ছিত্্, গুধ্ধবাক্য এবং গ্রভৃর গ্লানিজনক বিষয় যত্বপূর্ববক 

গোপনে রাখাই ভৃত্যের সর্ববথা সমুচিত । 

অলোভঃ স্তাৎ স্বামিধনে সদ স্বামিহিতে রতঃ। 

তৎসন্নিধাবসন্ত।ষং ক্রীড়াং হাস্তং পরিত্যজে॥ 



কালীতন্ত্রম ৯২ 

ভৃত্য সর্বদা গ্রভৃর ধনে লোভহীন হইবে, প্রনুর হিতসাধনে নিরন্তর, 
'তদ্পর থাকিবে এবং প্রতুর নিকটে অদদ্বাক্যালাপ, ক্রীড়। ও হান্ত 
করিবে না। 

ন পাপমনসা পশ্ঠ্েদপি তদ্গৃহকিস্করীঃ। 

বিবিক্তশব্যাং হাস্তঞ্চ তাভিঃ সহ বিবর্জয়েৎ ॥ 

প্রভুর গৃহের কিস্কগীগণকে পাপনয়নে দর্শ করা ভূত্যের অকর্তবা। 

ভূত 'তাহাদিগের সহিত বিরলে একশয্যায় শয়ন বা হাশ্যপরিহাস 
করিবে না। 

প্রভোঃ শয্যাসনং যানং বসনং ভাজনানি চ। 

উপানন্তু ষণং শস্তং নাতঝাথং বিনিযোজয়েৎ ॥ 

ভৃত্য স্বামীর শধ্যা, আসন, বাহন, বস্ত্র, পাত্র, পাদুক1, অলঙ্কার ও 

শস্ক এ সকল দ্রবা স্বয়ং কদাচ ব্যবহার করিবে না। 

ক্ষমাং কৃতাপরাধশ্চেৎ প্রার্থয়েদ গ্রতঃ প্রভোঠ। 

প্রাগল্ভ্যং প্রৌঢবাদঞ্চ সাম্যাচারং বিবর্ভয়েৎ ॥ 

কখন কোন কারণে অপরাধী হইলে প্রভুর নিকটে ক্ষমা প্রাথন। কর! 

ভূত্যে কর্তব্য । প্রভুর সমীপে ধৃষ্টতা, প্রৌটিত। ও কর্তৃত্ব প্রদর্শন কর! 

উচিত নহে। 



৯৩ কালীতন্ত্রম্ 

সব বর্ণাঃ স্বম্ববর্ণৈব্রন্ষোদ্বাহং তথাশনং। 
কুববীরন্ ভৈররীচক্রাত্তবচক্র।দূতে শিবে ॥ 

হে শিবে! যদি তত্বচক্র অনুষ্ঠিত ন! হয়, তাহ! হইলে ব্রাঙ্মণাছি 

চত্ুর্বণই ভৈরবীচক্র দ্বারা স্বর্ণের সহিত ব্রন্মবিবাহ ও আহার কগিবে। 

উভ্তয়ত্র মহেশানি শৈবোদ্বাহঃ প্রকীত্তিতঃ ৷ 

তথাদানে চ পানে চ বর্ণভেদে। ন বি্াতে ॥ 

ইতি গ্রীকালীতন্ত্রে সর্বেবাত্তমোত্তমে হরপার্বতীসংবাদে 

ধশ্মনির্ণয়ো নাম নবমোল্লাসঃ ॥ ৯ ॥ 

হে মহেশানি! কি তত্বচক্র, কি ভৈরবীচক্র উভয় বিধানেই টৈব 

বিবাহ নির্বাহ হর। এই দ্বিবিধ চক্কে আহার ও পানের সময় বর্ণভেদ 

ববেচন! করিবে না। 

ইতি শ্রীকালীতম্ত্রে ধন্ম নির্ণয় নামক নবম উল্লাস সমাধ। ৯। 



দশমোল্লামঃ। 

বন্ত্রীরস্থপকথনং। 

জ্রীপার্ববত্যুবাচ | 

দেবদেব মহাদেব তবদধীনাম্মি নিশ্চিতং। 

লোকঃ কথং লভেল্লন্মীং তশ্তাঃ কিং স্বরূপং বদ ॥ 

পার্বতী কহিলেন, হে দেবদেব ! হে মহাদেব! আমি একমাত্র 

আপনারই অধীনা জানিবেন। লোকে কি গ্রকারে লক্ষমীলাভ করে 

এবং লক্ষ্মীর স্বরূপই বা কি, তাহা আমার নিকট কীর্তন করুন্। 

শ্রীমহাঁদেব উবাচ। 

লক্ষ্যতে দৃশ্যতে বিশ্বং নিগ্দৃষ্ট্য। তয়ানিশং | 

তন্মালক্ষমী সমাধ্যাতা পণ্ডিতৈস্তত্বদশিভিঃ ॥ 

মহাদেব কহিলেন, হে দেবি! কমল| নিথনৃষ্টিতে এই অধিল জগৎ 

গংপার নিরন্তর লক্ষ্য অর্থাং দর্শন করিয়া থাকেন) এইজস্তই তত্বদরশা 

মনীষির। তীছার লক্ষ্মী নাম নির্দেশ করিয়াছেন। 



৯৫ কালীতত্ত্রম্ 

সর্বৈরশবর্ম্যাধিদেবী স| সর্বসম্পৎস্বরূপিণী। 

সর্বত্র সর্ববদ! সর্বৈরর্বন্দিতা পুঁজিতাপি চ।॥ 

লক্ষ্মীই যাবতীয় এশ্বর্ষ্যের অধিষ্ঠাত্রীদেবী এবং অখিল সম্পত্বিম্বন্নপ্ণী 

এই কারণেই ইনি সর্বত্র বন্দিতা ও পৃজিত। হইয়! থাকেন। 

বৈকুষ্টে পুজিতা৷ মাদৌ দেবী শারায়ণেন চ। 
দিতীয়ে ব্রহ্ষণা ভক্ত্যা তৃতীয়ে চ ময়া পরিয়ে ॥ 

হে প্রিয়ে! সর্ধপ্রথমে নারায়ণ বৈকুগ্ধামে ইহার অঙ্চন! করেন । 

পরে প্রজাপতি ব্রহ্মা, তদনন্তর আমি ভক্ভিপূর্বক ইহার অর্চনা 
করিয়াছিলাম। , 

পুর! মেরৌ ন্থখাসীনাং লক্ষ্মীং পপ্রচ্ছ কেশবঃ। 

কেনোপায়েন দেবি ত্বং নৃনাং ভবসি নিশ্চল! ॥ 

পূর্বকালে একদিন লম্মীদেবী স্ুমেরুগিরির শিখরদেশে সুখে সমাপীন। 
আছেন, এমত সময়ে ভগবান্ নারায়ণ তাহাকে সম্বোধন করিয়া কছিলেন, 

“হে দেবি! কি উপায়ে তুমি গৃহস্থের গৃহে নিশ্চল অবস্থান কর। 

জীরুবাচ। 

যংযং রুষ্টে। গুরুর্দেবো মাতা তাঁতশ্চ বান্ধব: । 

অতিথি; পিতৃলোকাশ্চ ন যামি তস্য মন্দিরং ॥ 



কালীতন্ত্রমূ ৯৬ 

লক্ষ্মী নারায়ণের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে নাথ! যাহার 

প্রতি গুরু, দেবতা, পিতা, মাতা, বান্ধব, আত্মীয় ও পিতৃগণ কুপিত,, 

আমি ক্দাচ তাহার গৃহে অবস্থান' করি না। 

মিথ্যাবাদী চ যঃ শশ্বন্নান্তীতি বাচকঃ সদা। 

সত্বহীনশ্চ হুঃশীলে। ন গেহং তস্ত যাম্যহং ॥ 

যে ব্যক্ষি মিথ্যাভাষী, ষে ব্ক্তি নিরস্তর প্নাই নাই” শব্দ প্রয়োগ 

করে, যে স্বত্বহীন ও দুশ্চরিত্র, আমি তাহার গৃহে অবস্থিতি করি না। 

সত্যহীনঃ স্থ।প্যহারী মিথ্যা সাক্ষ্যপ্রদায়কঃ । 

বিশ্বাসত্বঃ কৃতদ্সে। যো ন যাঁমি তস্য মন্দিরং ॥ 

যে ব্যক্তি সতা বিসজ্জন করিয়াছে, যে পরের স্থাপাধন হরণ করে, 

মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় এবং যে বাক্তি বিশ্বাসঘাতক ও কত্ত, আমি তাহার. 

গৃহে অবস্থান করি না। 

চিন্তা গ্রস্তে। ভয় গ্রস্ত; শক্রগ্রস্তোহতিপাতকী। 

ঝণগ্রস্তোইতিকৃপণে। ন গেহং যামি পাপিনাং ॥ 

যে ব্যক্তি সর্বদ1 চিস্তাপরায়ণ, ষে ব্যক্তি নিরন্তর ভীত, ষে শক্রু 

দ্বার আক্রান্ত, যে ব্যক্তি মহাপাপী এবং যে খ্ঝগগ্রন্ত ও অতিরুূপণ, আমি 

তাদৃশ পাপাত্মার গৃছে নিবসতি করি না। 



৯৭ কালীতন্ত্রম্ 

দ'ক্ষাহীনশ্চ শোকার্ত মন্বধীঃ জ্রীজিতঃ সদ] । 

পুংশ্চলী পতিপুত্রৌ যৌ তদেশহং নৈব যাম্যহং ॥ 

' যে ব্যক্তি অদীক্ষিত, নিরন্তর শোকাপ্ত, মন্দবুদ্ধি, স্ত্রীর বশীভূত এবং 
যে ব্যক্তির স্ত্রী বা মাতা পুংস্চলী, আম তাদৃশ ব্যক্তির গৃহে গমন 
করি না। 

পুংশ্চল্যন্নধাবীরান্নং যে ভূডক্তে কামতঃ সদ1। 

শৃদ্রান্টভোজী তদ্যাজী তুদ্গেহং নৈব যাম্যহং ॥ 

থেব্যক্তি ইচ্ছান্থলারে পুংশ্চলীর অন্ন অথবা অবীরাম ভোজন 
করে এবং যে শূদ্রের অন্ন আহার করে, আমি তাদৃশ ব্যক্তির গৃহে 

গমন করি না। 

যে! ছূর্ববাক্ কলহাবিষ্টঃ কলিঃ শঙ্বদ্যদালয়ে। 
স্ত্রী প্রধান। গৃহে যস্ ন যামি তস্য মন্দিরং ॥ 

যে ব্যক্তি সর্ববদ! কটুবাক্য প্রয়োগ করে, ষে ব্যক্তি নিরন্তর কলহ- 

পরায়ণ, যাহার গৃহে সর্ববদ। কলহ হয় আর যাহার গৃহে স্ত্রীহ শ্রেষ্ঠ, আমি 

কদাচ তাহার গৃহে গমন করি না। 

যগ্র নান্তি হরেঃ পুজা তদীয়গুণকীর্ততনং। 
নোতসুকশ্চ প্রশংসায়াং ন যামি তস্য মন্দিরং ॥ 

যে স্থানে শ্রীহরির অচ্চনা বা তীয় গুণ - কীর্তন ন। হয়, যে ব্যক্তি 

হরিগুণ প্রশংসাতে সমূৎ্স্ক নহে; আমি তাহার গৃহে গমন করি ন]। 
ণ 



কালীতন্ত্রম ৯৮ 

কন্যান্নবেদবিক্রেতা নরঘাতী চ হিংসকঃ। 

নরকাগারসদৃশং ন যামি তম্য মন্দিরং ॥ 

ষে ব্যক্তি কন্ঠ! অন্ন ও বেদ বিক্রয় করে, যে ব্যক্তি পরের জীবন 

'বনাশ করে এবং ষেব্যক্তি ছিংদক, আমি তাহার নরকমদূশ পাপগৃঞ্ে 

গমন করিনা । 

স্বদত্তাং পরদত্তাং বা ব্রহ্ষবৃত্তিং স্ুরস্য চ। 

যে! হরেদ্দানহীনশ্চ ন যামি তশ্য মন্দিরং ॥ 

যে ব্যক্তি স্বীয়দত্ত বা পরদত্ত ব্রহ্ষবৃত্তি অথবা দেববৃত্তি হরণ করে, 
যে ব্যক্তি কখন দান করে না, আমি তাহার গুহে গমন করি ন1। 

যৎ কন্ম দক্ষিণাহীনং মূঢ়ধীঃ কুরুতে শঠঃ। 
স পাগী পুণ্যহীনশ্চ ন যামি ত্য মন্ৰিরং ॥ 

ষে মুট্ুমতি শঠ কোন কম্ম করিয়া! তাহার দক্ষিণ! প্রদান না করে, 

মে মহাপাপী ও পুণ্যহীন বলিয়া পারগণিত; আমি তাহার গৃহে গমন 

করি না। 

মাতরং পিতরং ভার্ধ্যাং গুরুপত্বীং গুরুঞ্চ তং । 
অনাথাং ভগিনীং কন্যামনগ্যাশ্রয়বান্ধবান্ ॥ 

কার্পণ্যাদ্ যো ন পুফণাতি সঞ্চয়ং কুরুতে সদা । 

তদ্গৃহানরকাকারাম্ন যামি তান্ কদাচন ॥ 



৯৯ কালীতস্ত্রম 

ষে ব্যক্তি মাতা, পিতা, পত্বী, গুরুপত্বী, গুরু, অনাথ! তগিনী, কন্ত! 

ও [নরাশ্রয় বান্ধবগণকে কৃপণতা বশতঃ ভরণ পোষণ ন। করিয়া কেবল 

এমথ সঞ্চয় করে, আমি তাদৃশ ব্যক্তর নরকতুল্য গৃহে গমন করি ন1। 

মূত্রং পুরীষমুৎস্জ্য যস্তৎ পশ্যতি মন্দধীঃ। 

যঃ শেতে স্িপ্ধপাদেন ন যামি তস্য মন্দিরং ॥ 

যে মন্দবুদ্ধি ব্যক্তি মৃত্রপুরাষ বিপঞ্জন করিয়! তাহ! দর্শন ও নিগ্ধ- 
চরণে শয়ন করে, আমি তাহার গৃহে গমন কার ন।। 

অধৌতপাদশায়ী যে নগ্রঃ শেতেহতিনিদ্রিতঃ | 

সন্ধ্যাশায়ী দিবাশায়ী ন ষামি তস্ত মন্দিরং ॥ 

ধেব্যক্তি চরণ ধৌত ন। করিয়।'ও উপঙ্গ অবস্থায় শঙ্গন করে, যে 

ত্ব্যক্তি অধিক নিদ্র। যায়) যে দিবাভাগে ব। সন্ধ্যাকালে শরন করে, আনি 

তাহার গুহে গমন করি না। 

ৃদ্ধি তৈলং পুরে। দত্ব। যোইন্যদ্মুপল্পৃশেৎ । 

দদাতি পশ্চাদ্গাত্রে বা ন যামি তস্য মন্দিরং ॥ 

যে বাক্তি ল্লানকালে অগ্রে মন্তকে তৈল মর্দিন পূর্বক তদনম্তর অন্যান্য 

“গাত্রে তৈল দেয়, আমি তাহার গৃছে গমন করি ন।। 

দত্বা তৈলং মুদ্ধি, গাত্রে বিন্ুত্রং যঃ সমুৎস্থজেৎ। 
প্রণমেদাহরেত পুষ্পং ন যামি তস্য মন্দিরং ॥ 



কালীতন্ত্রম ১৩০. 

যে ব্)ক্তি শিরোদেশে ও গাত্রে তৈল প্রদ্দান করিয়া মৃত্র পুরীষ ত্যাগ, 
প্রণাম ও কুনুম চয়ন করে, আমি তাহার গৃহে গমন করি না। 

তৃণ* ছিনত্তি নখরৈর্নখরৈবিলিখেম্মহীং । 

গাত্রে পাদে মলং যস্য নযামি তস্য মন্দিরং ॥ 

যেব্যক্তি নথ দ্বার তৃণ ছেদন ও ভূমিতল বিলিখন করে এবং যাহার, 

গানত্রে ও পদে মল বিদ্যমান, আমি তাহার গৃহে গমন করি না। 

দশনং বসনং যস্ত সমলং রুক্ষমস্তকং। 
বিকৃতৌ গ্রাসহাসৌ চ ন যামি তন্য মন্দিরং ॥ 

যাহার দত্ত ও পরিধেয় বস্ত্র মলিন, যাহার মস্তক রুক্ষ অর্থাৎ তৈলশুন্ত 
এবং যাহার গ্রাস ও হান্য বিকৃত অর্থাৎ গ্রাস বৃহৎ ও হাস্য অতি উচ্চ, 

আমি তাদৃশ ব্যক্তির গৃহে গমন করি না। 

মন্ত্রবিষ্ঠোঁপজীবী চ গ্রামযাজী চিকিৎসকঃ। 

স্ুপকৃদেদবলশ্চৈব ন যামি তস্য মন্দিরং ॥ 

ষে ব্রাহ্মণ মন্ত্রবিছ্য! দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে, ষে বিগ্র গ্রামযাজী, 

যে ব্রাঙ্গগ চিকিৎসাব্যবসায়ী, সুপকার ও দেবল।, আম তাহার গৃহে গমন 

করি না। 

বিবাহং ধন্মকার্যাং বা যে নিহস্তি চ কোপত2। 

দিবা মৈথুনকারী যো নযামি তন্ত মন্দিরং | 



১০১ কালীতম্ত্রমূ 

যে ব্যক্তি ক্রুদ্ধ হইয়া বিবাহ অথবা ধর্ম কর্ম নষ্ট করে এবং যে বাক্কি 

দিবাভাগে নারী সঙ্গ করে, আমি তাহার গৃহে গমন করি না। 

কুচেলিনং দস্তমলোপধারিণং 
বহব।শিনং নিষ্ঠুরবাক্যভাবিণং। 

সৃ্য্যোদয়ে চাস্তময়ে চ শায়িনং 

বিমুঞ্চতি শ্রীরপি চক্রপাণিনং ॥ 

যে ব্যক্তির বসন মলিন, দস্তপংক্ষি মলিন, যে ব্যক্তি বৃভোজন করে, 

যাহার বাক্য নিষ্ঠর, এবং যে ব্যক্তি প্রভাতে ও সন্ধ্যাকালে শয়ন করেঃ 

ভেনাথ! তাহাকে আমি ও তুমি উভয়েই পরিত্যাগ করিয়া থাকি । 

নিত্যং ছেদস্তবণানাং ধরণিবিলিখনং পাদযোরল্লমাপ্টি- 
দর্তানামল্লশৌচং বসনমলিতা রুক্ষতা মুদ্ধজানাং। 
ছে সন্ধ্যে চাপি নিদ্রা বিবসনশয়নং গ্রাসহাসাতিরেকঃ 

স্বাঙ্গে পীঠে চ বাস্ভং নিধনমুপনয়েৎ কেশবস্তাঁপি লক্ষ্পীং ॥ 

নিরস্তর তৃণছেদন, ভঁমিতল বিলিখন, চরণদ্বয়ের সল্পমার্জন, 

দস্তপংক্কির অল্প পরিষ্ষরণ, বন্ত্রের মালিন্য, শিরোদেশের রুক্ষতা, ছুই সন্ধ্যা 

নিদ্রা, উলঙ্গ হইয়া শয়ন, অধিক আহার, উচ্চ হান্ত এবং আপন অঙ্গবাদ্ 

বা পীঠবাগ্চ এই লমস্ত কাধ্যের আচরণ করিলে গবয়ং হরিকে ও প্রত 

হইতে হয়। 
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শিরঃ স্বধৌতং চরণ স্থমাজ্জিতো৷ 

বরাঙনামেবনমল্পভোজনং । 

অনগ্রশাযিত্বমপর্্বমৈথুনং 
চিরপ্রণগ্টাং শ্রিয়মানয়ত্তি যট্ ॥ 

স্থযৌত শিরোদেশ, সুমার্জিত চরণ, উত্তম! নারীসেবন, অল্প আহার, 

অনগ্রাবস্থায় শয়ন, পর্ববদিনে মৈথুনত্যাগ এ ছয়টা চিরপ্রণস্ট লম্ীকেও 

পুনরান্য়ন কবে। 

যস্ত কস্য তু পুষ্পস্য পাগুরস্ত বিশেষতঃ । 

শিরসা ধার্্যমাণস্ত অলন্পনীঃ প্রতিহন্যতে ॥ 

যে কোন প্রকার পুষ্প, বিশেষতঃ পাওুবর্ণ কুস্থম শিরোদেশে ধারণ 
করিলে অলম্া বিনাশ পাইয়। থাকে। 

দীপস্ত পশ্চিম! ছায়। ছায়। শষ্যাসনস্থ চ। 

রজকম্য তু যত্তীর্থলক্ষমীস্তন্ত্র তিষ্ঠতি ॥ 

প্রদীপের পশ্চাদ্ব্তিনী ছায়া, শধ্যাচ্ছায়া, আপনের ছায়া এবং 

রজকতীর্৫ঘ অর্থাৎ যে ঘাটে রজকেরা বস্ত্র ধৌত করে, এই সমস্ত স্থানই 

অলঙ্ষ্মীর বাসস্থান জু্নিবে | 

শুরাঃ পারাবতা যত্র গৃহিণী যত্র চোজ্ষ্বলা। 

অকলহ। বসেদ্ যত্র তত্র কৃষ্ণ বসাম্যহং ॥ 



৬১০৩) কালীতন্ত্রম 

হে কৃষ্ণ! যে স্থানে শুরুবর্ণ পারাবত, ও সুন্দরী গৃহিণী অবস্থিতি 

করে এবং থে গৃহে কলহ হয় না, আমি নিরন্তর সেই স্থানে অবস্থিতি 

করিয়া থাকি । 

ধান্ং স্ুবর্ণনদৃশং তগডুলা রজতোপমাঃ। 

অন্নধ্ৈৈবাতুষং যত্র তত্র কৃষ্ণ বসাম্যহং ॥ 

ষে গৃহে কাঞ্চনসদৃশ ধান্ত, রজততুল্য তওুল ও তুষশৃন্ত অন্ন বিগ্যমান, 

হে কৃষ্ণ! আমি সেই গৃহে অধিষ্ঠান করি। 

যঃ সম্ঘিভাগী প্রিয়বাক্যভাষী 

'বৃদ্ধোপসেৰী প্রিয়দর্শনশ্চ। 

অল্পপ্রলাপী ন দীর্ঘসৃত্রী 

তম্মিন্ সদাহং পুরুষে বসামি ॥ 

যে ব্যক্তি সকলকে বিভাগ করিয়! দিয়। পরে স্বয়ং ভোজন করে, ষে 

প্রি্তাষী, বুক্ধোপনেবা, গ্রিষদর্শন, অল্পভাষী ও অদীর্ধগত্রী, আমি দেই 

পুরুষের নিকট নিরন্তর অবস্থিতি করিয়। থাকি । 

যো ধন্মশীলে। বিজিতেক্জ্রিয়্চ 

বিষ্ভাবিনীতো। ন পরোপতাপী। 

অগর্ব্বিতো৷ যশ্ছ জনানুরাগী 

তন্মিন্ সদাহং পুরুষে বসামি ॥ 



কালীতন্ত্রমূ ১০৪ 

যে ব্যক্তি ধন্শশীল, জিতেক্িয়ঃ [বছ্টা ও বিনয় সম্পন্ন, নিরহস্কারী, 

জনান্ুরাগী এবং যে ব্যক্তি অপরের ক্লেশ উৎপাদন না করে, আমি 

তাদৃশ পুরুষের নিকট নিরন্তর অবস্থিতি করিয়া থাকি। 

চিরং স্নাতি ভ্রতং ভূউ.ক্তে পুষ্পং প্রাপ্য ন জিন্রতি। 

যো ন পশ্যেৎ স্ত্িয়ং নগ্লাং নিয়তং স চ মে প্পরিয়ঃ ॥ 

_যেব্যক্তি বহুক্ষণ ধরিয়] স্নান করে, অতি শীঘ্র ভোজন করে, যে পুষ্প 

প্রাপ্তমাত্র তাহা ম্াণ করে না, এবং যে ব্যক্তি উলঙ্গিনী নারীর প্রতি 

দুষ্টিগাত না করে, সেই ব্যক্তিই আমার প্রিয় হয় । 

ত্যাগঃ সত্যঞ্চ শৌচঞ্চ ত্রয় এতে মহাগুণাঃ | 

যঃ প্রাপ্জোতি গুণানেতান্ শ্রদ্ধাবান্ স চ মে প্রিয় ॥ 

ত্যাগ, সত্য ও শৌচ এই তিনটী মহাগ্রণ বলিয়! পরিগণিত । যে 

ব্যক্তি এই গুণত্রয়ের আধার এবং শ্রদ্ধাবান্। সেই পুরুষই আমার প্রিয় 

সন্দেহ নাই। 

সর্ববলক্ষণমধ্যে তু ত্যাগ এৰ বিশিয্যতে । 

কালে দেশে চপাত্রেচ সচ ত্যাগ? প্রশস্ততে ॥ 

যাবতীয় লক্ষণের মধ্যে ত্যাগ অর্থাৎ দানহী সর্বগ্রধান। পরস্ত 

দেশ, কাল ও পাব্রবিবেচন। করিরা যে দান, তাখাই সর্বোতমোত্তম 

বলিয়া পরিকীন্তিত। 



১০৫ কালীতন্ত্রমূ 

নিত্যমামলকে লক্ষমীমিত্যং বসতি গোময়ে । 

নিত্যং শঙ্ে চ পদ্মে চ নিত্যং শ্রীঃ শুরুবাসমি ॥ 

আমলকবৃক্ষে আমি নিরস্তর আধষ্ঠান করিয়া থাকি । গোময়) শঙ্খ, 

পন্ম ও শুক্ুবন্ত্র এই সমস্তই আমার নিত্য অধিষ্টানের স্থল । 

বসামি পদ্মোৎপলশঙ্খমধ্যে 

বসামি চন্দ্রে চ মহেশ্বরে চ। 

নারায়ণে চৈব বন্ুহ্ধরায়াং 

বসামি নিত্যোৎসবমন্দিরেষু ॥ 

আরম পল্প, উৎপল ও শঙ্খমধ্যে নিরস্তর অবস্থান করি? চন্দ্র ও 

মহ্শ্বরই আমার নিত্য আবাসম্থল। আমি সর্বদা নারায়ণে অধিষ্টিত 

এবং পৃথিবীতলে যে যে গৃহ প্রত্যহ উত্সবে পরিপূর্ণ থাকে, আমি সেই 

স্থানে অবস্থিতি করিয়া থাকি। 

বথোপদিষ্টা গুরুতক্তিযুক্তা 
পত্যুর্কবচো নাক্রমতে চ নিত্যং 

নিত্যঞ্চ ভূঙ্ক্তে পতিভুক্তশেষং 

তস্যাঃ শরীরে নিয়তং বসামি ॥ 

ফে রমণী উপদেশের বশবন্তিনী, যে গুরুর প্রতি তক্তিমতী, যে পতির 

বাক্য লঙ্ঘন না করে, এবং ধে রমণী গ্রত্যহ পতির ভুক্তাবশিষ্ট ভোজন 

করে, আমি তাহার শরীরে নিয়ত বান করি। 



কালীতন্ত্রম ১০৬. 

তৃষ্টা চ ধীরা প্রিয়বাদদিনী চ 
সৌভাগ্যযুক্ত] চ স্থশোভনা চ। 

লাবণ্যযুক্তা প্রিয়দর্শনা যা 

পতিব্রতা যা চ বসামি তাস্তু ॥ 

যে সকল রমণী সর্ববদ| প্রফুল্লচিত্ত, ধীব, প্রিয়বারিনী, সৌভাগ্যবতী, 
সথনরবা, লাবণ্যময়ী, প্রিয়দর্শন। ও পতিত্রতা, আমি, তাহাদদিগের দেছে, 

অধিষ্ঠান করিয়া থাকি। 

শ্যাম! মৃগাক্ষী কৃশমধ্যভাগ! 

হ্বজ্রঃ স্থকেশী স্থগতিঃ স্থশীলা । 

গভীরনাভিঃ সমদন্তুপংক্তি- 

স্তশ্তাঃ শরীরে নিয়তং বসামি ॥ 

যে রমণী শ্তামবর্ণা, যাহার নয়নদ্বপ্ন যুগের নয়নের ন্যায় স্থুদৃশ্থা, যাহার 

কটিদেশ ক্ষীণ, যাহার ভ্রমুগল স্থন্দর, যে নারী স্থকেশী, মন্থরগমিনী ও 

স্থশীলা, যাহার নাভিদেশ গম্ভীর ও দস্তপংক্তি লমান, আমি নিয়ত তাদৃশী 

রমণীর শরীরে অবস্থান করি। 

যা পাপরক্তা। পিশুনস্বভাব! 

স্বাধীনকান্তং পরিভূয়তে চ। 

অমর্ষকাম! কুচ রিব্রশীলা 

তামঙ্গনাং প্রেতমুখাং ত্যাজামি ॥ 



১০৭ কালীতন্ত্রমূ 

ষে নারী পাপকর্থে অন্রক্তা, যাহার প্বভাব ক্রুর, যে পতির আজ্ঞাবহ, 

ন1 থাকিয়া স্বাধীনবুত্তি অবলম্বন করে, যে নারী গ্রাগল্ভ', অমর্ষকাম! ও. 

কুচরিত্রা, আমি তাদৃশী প্রেতমুখীকে পরিত্যাগ করিয়৷ থাকি। 

পুষ্পং পযু ষিতং পৃতিং শয়নং বহুভিঃ সহ। 

ভগ্রাসনং কুনারীঞ্চ দূরতঃ পরিবর্জয়েৎ ॥ 

পর্ধ)ধিত পুষ্প, পৃতিগন্ধ, বজনের স্ঠিত একত্র শয়ন, ভগ্র আসর্ন' 
কুচরিত্র। নারী, এই সমজ্জ পরিত্যাগ কর! কর্তব্য । 

চিতাঙ্গারকমস্থীনি বহিং ভম্ম দ্বিজঞ্চ গাং। 

ন পাদেন স্পৃশে পাদং কার্পাসাস্থি তুষং গুরুং ॥ 

চিতাঙ্গার, অস্থি, অগ্নি, ভন্র, ব্রার্মণ, গো, কাপাসাস্থি, তৃষ, গুরু 

ইঙ্াদিগকে চরণদ্বারা স্পর্শ করিবে না) পদদ্বারা পদম্পর্শ করাও 

অকর্তবা। 

নখকেশোদকখৈব মৈথুনং পর্ববসন্ধ্যয়োঃ। 
বর্জযেন্গ্শাধিত্বমেকাকী মিষ্উটভোজনং । 

নখোদক, কেশোরদক, পর্বকালে ও সন্ধামময়ে নারীসঙ্গ, বিবস্ত্র হইয়া 

শয়ন, একাকী মিষ্টদ্রব্য ভক্ষণ, এই সকল পরিত্যাগ করা উচিত । 

সম্মর্জনীরজোবাতং নিগুণ্তীং লকুচং তথা । 

রাত্ো বি্বপলাশঞচ কপিথখং বর্জয়েদ্দধি ॥ 



কালীতস্ত্রম ১৪৮ 

যাহাতে সম্মার্জনীর ধূজি ও তথ্বাযু গান্রেম্পর্শ করিতে না পারে, 

তছ্িষয়ে ধত্ববান্ হইবে আর রাত্রিকালে নিও, লকুচ, (মাদার ব। 

ডুয়। ) বিল, পলাশ, কপিখ ও দধিসেবন করিবে না । 

স্বগাত্রাসনয়োরাদ্যং অপুজা মুর্ধপাদয়োঃ | 
+ উচ্ছি্স্পর্শনং মৃদ্ধি, নানাভ্যঙগঞচ বর্য়েত ॥ 

আপনার গান্ত্রবাগ্চ বা আসনবাদ্ক করিবে না) মস্তক ও চরপদ্বয় 

সর্বদা পরিচ্কুত রাখিবে, উচ্ছিষ্ট ম্পর্শ করিবে না! এবং মুর্ধান্নান পরিত্যাগ 

করিবে। 

শয়নধ্চান্ধকারে চ রাত্রিবাসো৷ দিনে তথ]। 

য্লানান্বরং কুবেশঞ্চ বর্ভয়ে শুকভোজনং ॥ 

অন্ধকারে শয়ন, দিবাভাগে রাত্রিবাস পরিধান, মলিন বসন, কুবেশ 

ও শুষ্ক ভোজন এই সকল পরিত্যাগ করা কর্তবা । 

পরেণাদপ্তিতং বক্গঃ স্বয়ং মাল্যাপকর্ষণং। 

আলম্যমবসাদঞ্চ ন কৃর্যযা্লো ্ মর্দনং ॥ 

অপর ব্যক্তি স্বারা বক্ষঃস্থলের উদ্বর্তন, শ্বয়ং মাল্যাপ বর্ষণ, অলসত। 

অবসাদ, ও লোস্টরমর্দম এই সমস্ত পরিত্যাগ করিবে। 



১০৯ কাঁলীতন্ত্রমৃ. 

স্বয়ং বামেন মৃদ্ধানং পাণিনা নৈব সংস্পৃশেৎ। 
তারকাঃ পুষ্পবাস্তো চন পশ্যেদশুচিঃ পুমান্। 

নেক্ষেদ্গুহা পরক্ত্রীণাং নাস্তং যাস্তং দিবাকরং ॥ 

স্বয়ং বাম হত্তের দ্বারায় মন্তকস্পর্শ করিতে নাই, অগুচি অবস্থায় 

তারকা দর্শন করিবে না, পরক্ত্রীর গুহা দর্শন করিতে নাই এবং অন্ত 

গমনোন্মুখ ভান্করকে নেআ্জরগোচর করিবে না । 

কুর্য্যান্নান্তধনাকাঙক্ষং পরস্ত্রীণাং তখৈব চ। 

পরেষাং প্রতিকূলঞ্চ উদদিতার্কে শ্রবোধনং | 

পরের ধনে বাসন] পরিত্যাগ করিবে, পরস্ত্রী গমন করিবে না, অন্তের 

শক্রতাচরণ করিতে নাই এবং স্ধ্যোদয় হইলে আর শয়ন করিবে ন|। 

নখকণ্টকরক্তৈশ্চ ম্ৃবত্তিকাঙ্গারবারিভিঃ ৷ 

বুথ বিলেখনং ভূমৌ ন কুর্ধ্যান্মম কাঙক্ষয়া ॥ 

কি নখ, কি কণ্টক, কি রক্ত, কি মৃত্তিকা, কি অঙ্গার, কি জল এই 
সমস্ত দ্বারা ভূমিতলে বুথ বিলেখন করা অকর্তব্য। যেব্যক্জি আমাকে 

গৃহে রাখিবাব বাসনা করেন, তিনি সর্ধ প্রযত্ত্ে ইহা পরিত্যাগ করিবেন। 

স্বয়ং দোহং স্বয়ং মাল্যং স্বয়ং ঘৃষটঞ্চ চন্দনং। 
নাপিতস্ত গৃহে ক্ষৌরং শক্রাদপি হরেৎ শ্রিয়ং ॥ 



কালীতন্ত্রমূ ১১৪ 

শ্বয়খ গোদোহন, স্বয়ং মাল্য ধারণ, শ্বয়ং চন্দনলেপন এবং নাপিতের 

গৃহে বঙগিয়। ক্ষৌর কার্ধ্য সম্পাদন এই সমস্ত কারের আচরণ করিলে 

দেবকাজেরও লক্ষ্মী ভ্রষ্ট হইয়া থাকে । 

ন নিন্দাং গণকে বিপ্রে পাদয়োন ততনস্তথ| | 

প্রতিকূলঞ্চরেৎ স্ত্রীণাং তৃক্ত চ দস্তধাবনং ॥ 

গণক বা বিপ্রের নিন্দা করিবে না, পদদ্ধার! নৃত্য করা অকর্তব্য, 

স্ীজাতির প্রতিকূলতাচরণ করিতে নাই এবং আছারাস্তে দন্তধাবন 

করিবে না। 

অযৃতং মাংসন্থুপঞ্চ নগ্নাৈব স্তিয়ন্তথা। 

ভক্ষণাদ্দর্শনাচ্চৈব শক্রাদপি হরে শ্রিয়ং। 

ঘুতশৃন্য মাংসযূষ সেবন করিলে এবং বিবস্ত্র নারীকে দর্শন করিলে 

ইন্দ্রকেও শ্রীত্ষ্ট হইতে হয়। 

মন্ত্রযুক্তঃ পরধারসেবী 
আচারহীনঃ পরসেবকশ্চ। 

সঙ্কীর্ণচারী পরিবাদ শীল" 

স্তংনিষ্ঠুরং দত্তময়ং ত্যজামি ॥ 

যে বাক্তি মন্ত্রবিহীন, যে পরদাএ। গথন করে, ষে লদাচার ত্র, বে 

পরের দান, যে বাক্তি সন্কীর্ণচারী, পরিবাদশীল, নিুর ও দাস্তিক, আমি 

তাহাকে পরিত্যাগ করিয়! থাকি। 



১১১ কালীতন্ত্রম 

শয়নঞাদ্রপাদেন রাত্রিবাসে দিনে তথা । 

নোত্তরীয়মধঃ কুধ্যাৎ শুক্ষপাদ্দেন ভোজনং ॥ 

আর্জচরণে শয়ন করিবে না দিবাভাগে রাত্রিবাম পরিধান কারবে 

না, উত্তরীয় অধঃকরণ করিবে না এবং শুষ্ক চরণে ভোজন কারবে না 

“অর্থাৎ ভোজ্নের অগ্রে চরণ ধৌত করিবে । 

অশুচিং মানবস্ত্রঞ ভুর্গন্ধামন্তখা বহাং। 

অভূষণামপুষ্পাঞ্চ ন কু্যাদাতনস্তনুং ॥ 

স্বীয় শরীররকে কদাচ অশ্ুচি, মলিন, দুর্গন্ধ, অন্ুখাবহ, অনলঙ্কত, 

পুষ্পহীন ও মণিন বাসনাবৃত করিবে না। 

কর্ণে চ বদনে ঘ্রাণে তথা করতলেপি চ। 

পাদে পৃষ্ঠে তথা নেত্রে ন কুর্যযাদনুলেপনং ॥ 

কর্ণ, বদন, নামিকা, করতল, পদতল, পৃষ্ঠদেশ ও চক্ষু এই সকল স্থানে 

'সনুলেপন প্রদান করিবে না।, 

চক্ষুর্লগ্নে হতং শ্রেয়ে। মুখলগ্নে ধনক্ষয়ঃ | 

দরিদ্রঃ কর্ণলগ্নে চ পাদপৃষ্ঠে তথায়ুষঃ ॥ 

নেত্রে অহুলেপন করিলে শ্রেয়োহীন, বদনে ধনহানি, কর্ণে দারিদ্র্য 

এবং চরণ ও পৃষ্ঠদেশে অন্ুলেপন করিলে পরমায়ুর হাস হইয়া খাকে । 



কালীতন্ত্রম ১১২ 

গন্ধং পুষ্পং তথা তোয়ং রত্প্চেব মহোদধি?। 
গৃহীতং প্রথমং বন্ত্ং বর্জয়েন্স কদ!চন ॥ 

গন্ধ, পুষ্প, জল, রত্ব, মহোদধি, প্রথম গৃহীত বসন এই সকল কখন 

বজ্জন করিবে ন1। 

অজরজ: খররজস্তথা সম্মার্জনীরজ2 | 

স্ত্রীণাং পার্রজশ্চৈব শক্রাদপি হরে শ্রিয়ং ॥ 

ছ।গধূলি, গর্দিভের ধুলি সম্মার্জনীর ধুলি এবং নারীজাতির চরণের 
ধূলি এই সমস্ত গাত্রে স্পৃষ্ট হইলে ইন্ত্রকে ও শ্রীত্র্ট হইতে হয়। 

এবং যঃ কুরুডে নিত্যং ময়োক্তানি চ কেশব। 

তুষ্টা ভবামি তন্তাহং ত্বষ্যের নিশ্চল] যথা ॥ 

হে কেশব! আমি যেরূপ বর্ণন করিলাম, যে ব্যক্তি প্রত্যহ এইরূপ 

আচরণ করে, আমি তাহার প্রতি পরম পরিতুষ্কী হই এবং তোমাতে 
যেরূপ অচল৷ হুইয়! রহিয়াছি, সেই ব্যাক্তির গৃহেও তদ্রপ নিশ্চল! হহয়। 
অবস্থান করি। 

ভ্রীমহাদেব উবাঁচ। 

শ্রীভধিতমিদং দেবি প্রাতরুথায় যঃ পঠেছু। 

তদ্গুহং বিপুলং রম্যং নিত্যং ভবতি নাম্থা ॥ 



১১৩ কালীতন্ত্রম 

মহাদেব কছিলেন, হে দেবি! যে ব্যক্তি প্রত্যহ প্রভাতে গাত্রোখান 

করিয়া এই কমলাপ্রোক্ত পুণ্যকথা অধ্যয়ন করে, তাহার গৃহ নিতা বিপুল 

ধনে পরিপূর্ণ থাকে সন্দেহ নাই। 

ব্যাধিতে মুচ্যতে রোগী বদ্ধ! মুচ্যেত বন্ধনাৎ। 

আপদস্তশ্য নশ্বস্তি তমঃ স্ুর্য্যোদয়ে যথা ॥ 

ইতি শ্রীকালীতন্ত্রে সর্ববোত্তমোত্তমে ঞআহরপার্ববতী- 

সংবাদে প্রীনাধনং নাম দশমোল।সঃ ॥ ১০ ॥ 

হে পার্ষধতি! ইহার প্রসাদ রোগী রোগ হইতে এবং বন্দী বন্ধন 

হইতে মুক্ত হইয়া থাকে আর স্ুর্ষোদয়ে যেরূপ অন্ধকার বিনাশ পায়, 

ইহার প্রসাদে সেইরূপ বিপদরাশি বিদুরিত হইয়া যায়। 

ইতি শ্রীকালীতন্ত্রে গ্টসাধন নামক দশম উল্লান সমাপ্ধ। 

একা দশোলা সঃ । 

রোগনির্ণমঃ | 

শ্রীপার্ববত্যুবাঁচ। 

অধুন। ব্রহি মে নাথ কৃপা চেন্ময়ি বর্তৃতে। 

কম্মাৎ কথং সমুদ্ভুতো রোগঃ কেন নিবাধ্যতে ॥ 



কালীতন্ত্রম | ১১৪ 

পার্বতি কহিলেন, হে ভগবন! হে নাথ! যদি আমার প্রতি 

আপনার কপাদৃষ্টি থাকে, তাহা হইলে কি কারণে ও কি প্রকারে রোগের 

উৎপত্তি হয় এবং কি উপায়েই বা তাহ। নিবুত্তি হইয়। থাকে, অধুন। 

তাহাই আমার নিকট কীর্ভন করুন্। 

শ্ীমহাঁদেব উবাচ । 

রোগন্থ দোষবৈষম্যং দোষশাম্যমরোগতা | 

সর্বেবষামেব রোগাণাং নিদানং কুপিতা মলাঃ ॥ 

মহাদেব কহিলেন, হে পার্বত! দোষের বৈষম্যকে রোগ এবং 

দোষশাম্যকেই আরোগা কছে। কুপিত মলই সকল রোগের কারণ। 

তে চ স্বাভাধিকাঃ কেচিৎ কেচিদাগন্ত বঃ স্মৃতাঃ। 

মানসাঃ কেচিদাখ্যাতাঃ কথিতাঃ কেপি কায়িকাঃ ॥ 

রোগ চতুর্বিধ ;--ম্বাভাবিক, আগন্তক, মানস ও কায়িক। 

কম্মজা; কথিতাঃ কেচিদ্দোষজাঃ সস্তি চাপরে। 

কম্মদোযোস্তবাশ্চান্তে ব্যাধয়স্ত্রিবিধাঃ স্মৃতাঃ ॥ 

কেহ কেহ এইরূপ নিরূপণ করিয়াছেন যে, রোগ ভ্রিবিধ ;--কম্মজ 

দোষজ ও কম্মপোধজ। 

দেহব্বভাবজ! রোগা: স্বাভাবিকাঃ প্রকথ্যতে । 

ক্ষুং-পিপাসে যখ। দেবি জাগরো৷ মরণং তথা ॥ 



১১৫ কালীতন্ত্রম 

অথব৷ স্বয়মুৎপন্নঃ স্বাভাবিকঃ স উচ্যতে । 

আজন্ম নেত্রনাশস্ত তদ্বিদ্ধি সুরমুন্দরি || 

হে দেবি! যাহা দেহম্বভাবে সঞ্জাত, তাহাকে ম্বাভাবিক রোগ বলা 

ঘায়। যেরপ ক্ষুপা, তৃষ, জাগরণ, মরণ ইত্যাদি । অথব। যাহা স্বয়ং 

সমুৎপন্ন, তাহাকে স্বাভাবিক কহে; যেমন আজন্ম অন্ধত1। 

জন্মাদনস্তরং জাতং অভি ঘ।তাদিজঞ্চ বা। 

আগন্ুকং বিজানীয়াৎ শৃণু মে প্রাণবল্লভে ॥ 

হে প্রাণবল্পভে । এক্ষণে যাহা বলিতেছি শ্রবণ কর, যাহা জন্মের 

গরু উৎপন্ন হয় অথবা যাহ! অভিথাতাদি দ্বার। সমুত্পন্ন, তাহাকে আগন্তক 

কতে। 

কামক্রোধৌ লোভমোহো ভয়োহভিমান এব চ। 

ঈর্য্যাস্থুয়। বিষাদশ্চ মানসাশ্চেতি কথ্যতে ॥ 

অথবোন্মদনং মৃচ্ছ! ভ্রমঃ সন্ন্যাস এব তু। 

অপন্মারাদয়ো রোগা মানসিকাঃ প্রকীত্তিত৪ ॥ 

হে পার্ধতি! কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, ভয়, অভিমান, ঈর্ষ।, 

অন্থুয়া, ও বিষাদ এই সমন্ত সানাসক রোগ বলিয়া অবিহিত। অথব। 

উন্মাদ, মুদ্ছা, ভ্রম, সন্ন্যাস ও অপম্মার প্রভৃতিকেও মানসিক রোগ 

খল বায়। 



কালীতন্ত্রম ১১৬ 

পাণ্ড,রোগাদিকান্ সর্ববন্ কায়িকান্ সংপ্রচক্ষতে। 

ইদানীং শৃখু মে দেবি কণ্মজান্ ব্যাধিছুঃপহান্ ॥ 

হে দেব! পাও্ুরোগাদিকে কাক রোগ বল যায়। অধুন' 

দুঃ,* কম্ম রোগের বিষয় বর্ণন করিতেছি শ্রবণ কর। 

প্রাক্তনাজ্জায়তে যস্তু সে রোগঃ কন্মজঃ স্মৃতঃ | 

অথবা চিকিৎসয়। যন্ত্র কদাপি ন প্রশাম্যতি। 

ভোগেন প্রায়শ্চিত্তেন অস্থ শান্তিভ্ভবের প্রবং ॥ 

পৃর্বজন্মাজ্জিত কনম্মের ফগে যে রে!গের উৎপত্তি হয়ঃ তাহার নাম 

কর্মজ রোগ অথব! যেরোগ যথাবিধি চিকিৎস! দ্বারাও প্রশমিত না হরর 

তাহাকে কম্মজ রোগ কনে । ভোগ দ্বারা অথব! প্রায়শ্চিত্ত দ্বার! এই 

রোগের উপশম হইয়া! থাকে । 

মিথ্যাহারবিহারৈশ্চ দোষাস্ত্রয় প্রকুপিতাঃ। 
জনয়স্তি চ যান রোগান দোষজান্ তান্ বিছ্বর্বধাঃ | 

মিথা। আহার বিহারাদি দ্বার! বায়ু, পিত্ত ও কফ এই. দোধত্রয় 

কুপিত হইয়াঞ্ষ রোগের উৎপাত্ব করে, তাহাকেই পর্ডিতগণ পোবজন 

ব্যাধি বলিঘ্া কীর্তন করিয়। থাকেন । 

কন্মাদোষোনবে। যন্ত্র স কন্মদোষজঃ স্মৃতঃ। 

অল্পদোষেত যো ব্যাধি; ক্রমং গুরুতরে! ভবেং ॥ 

স কর্্মদোষজ শ্চৈব কথিতস্তত্বদশিভিঃ ॥ 



১১৭ কালীতত্ত্রমূ 

কম্ম ও দোষ এই উভয় হইতে ষে ব্যাধির উৎ্পপন্তি হয়, তাহাকেই 

কশ্মদোষফজ কহে । অল্পমাত্র দোষ বিছ্যমানেও যে ব্যাধি উত্তরোত্বর 

'ুরুতর হইয়া উঠে, তত্বদশী বিচক্ষণগণ তাচাকেই কম্মদোষ্গ বলিয়া 

“নরূপণ করিয়। খাকেন। 

সাধ্যাসাধ্যো তগা যাপ্যো রোগন্ত ভ্রিবিধো মতঃ।'" 
ন্ুখসাধাঃ কম্টসাধ্যঃ সাধ্যন্ত্র দ্বিবিধঃ স্তৃতঃ ॥ 

সাধ্যাদি কেদে ব্যাধি ত্রব্ধি; সাধা, যাপা € অআসাধ্য। ইহার মধ্যে 

লাধ্য আবার তই প্রকার )--স্থথনাধ্য ৪ কুচ্চ মাপ । 

দোষধাতুমলাদীনাং সাম্যং করোতি যা প্ুবং 
নিহস্তি প্যাধিসংঘাংশ্চ চিকিৎসা! সা স্মৃহা বুধৈই ॥ 

যাহ দ্বার দোষ, ধাতু ও মূল এই সমস্তের সাম্যবিধান ভয় এবং যাহ] 

ধ্যাধিকে দূরীরুত করে, তাহারই নাম চিকিৎস!! 

যা ক্রিয়া ধাতুসাম্যঞ্চ করোতি ভূবি দেহিনাং। 

সৈব চিকিৎস। বিজ্ঞেয়া সৈব বৈষ্ভোচিতং কৃতং ॥ 

যে ক্রিয়া দ্বারা দেহে ধাতুর সামা হয়, তাগারই নাম চিকিৎসা এবং 

তাহাই ৫ ভ্ঞগণের কম্ম বলিয়া পরিগণিত । 

জাতমাত্রং চিকিংসেত নেপেক্ষ্যোল তয়। গদত | 

বছিশক্রবিষৈস্তুল্যঃ স্বল্লোপি বিকরোত্যসৌ ॥ 



কালীতন্ত্রমূ ১১৮ 

রোগ উৎপন্ন হুইবামাত্র তৎক্ষণাৎ তাহার চিকিৎসা করিবে; 

অন্পজ্ঞানে অবহেল। করা কর্তবা নহে; কারণ অগ্রি, শত্রু ও বিষের 

স্টায় অল্পমাক্স ব্যাধিও বিকার উত্পাদন করে। 

রোগমাদোৌ পরীক্ষেত ততোনস্তরমৌষধং । 

ততঃ কম্ম ভিষক্ পশ্চাৎ জ্ঞানপূর্ববং সমাচরেৎ ॥ 

সব্বপ্রথমে রোগের পরীক্ষ। করিয়া তদনস্তর ওষধের ব্যবস্থ। করিবে। 

তৎ্পরে বিশেষরূপে বিচার ও সতর্কতা সহকারে উধধ প্রদানাদিরূপ 

চিকিৎসা করিতে হয়। 

নরোগং ওষধং বেত্তি €রাগং বেত্তি ন চৌযধং। 

বর্জয়েত্তাদূশং বৈদ্ং শুণু মে প্রাণবল্লভে ॥ 

হে গ্রাণবল্পভে ! ধিনি রোগ নিরূপণ করিতে পারেন, কন্ত তাহার | 

উপযুক্ত ওঁধধ জানেন ন! এবং যিনি উধধ জানেন, কিন্তু নিরূপণ করিতে 

পারেন না, তাশ টবছ্কে পরিত্যাগ করিবে অর্থাৎ তাদুশ বৈছাকে 

রোগী দেখাইবে না। 

দেশকালৌ তথ৷ পাত্রং জ্ঞাত্ব। যঃ কুশলো৷ ভিষক্। 
চিকিতসতি বিধানেন স বৈগ্ঃ প্রকৃতো। মতঃ ॥ 

যিনি দেশ কাল ও পাত্রান্ুসারে বিবেচন| করিয়া চিকিৎসা করেন; 

তঁহাকেই গ্রকৃত পারদর্শী চিকিৎনক বলা যায়। 



১১৯ কালীতন্ত্রমূ 

সংপ্রাপ্ডতিঃ পুর্বরূপশ্চ হেতুপশয়লক্ষণং | 

পঞ্চভিস্ত বিজানীয়াংরোপস্বরূপমেব হি ॥ 

হে দেবি! সংপ্রাপ্ত, পূর্বরূপ, কারণ, উপশয় ও লক্ষণ এই 

পঞ্চ প্রকারে রোগের স্বরূপ পরিজ্ঞাত হইবে। 

যেন বৈ জায়তে রোগঃ স হেতুঃ কথ্যতে বুধৈ2। 
তৎপরং শুধু মে দেবি বাতজাদেস্ত্ব কারণং ॥ 

হে দেবি! যাহা হইতে রোগের উৎপত্তি হয়, বুধগণ তাহাকেই 

সেই রোগের হেতু বা কারণ বলিয়া থাকেন। বাতজার্দ রোগ সকল 

যে যে কারণে উৎপন্ন হয়, তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর। 

কটুবাক্যং ভয়ং শোকঃ মনঃসস্তাপ এব চ। 

অতিরক্ষমনাহারো শশ্বদ্ভমণমৈথুনং ॥ 

বৃদ্ধান্ত্রীগমনধৈঃব যুদ্ধং কলহমেব চ। 
ছেদনং ভোজনাস্তে চ তথা গমনধাবনে । 

বহ্ছিতাপঞ্চ হে দেবি কেবলং বায়ুকারণং ॥ 

হে দেবি! কটুবাক্য প্রয়োগ, ভয়, শোক, মনম্তাপ, অতিকুক্ষ- 

ভোজন, উপবাস, নিরস্তর ভ্রঘণ, অতিরিক্ত মৈথুন, বৃদ্ধান্ত্রীতে গমন, যুদ্ধ, 

কলহ, ভোজনের অব্যবহিত পরেই ছেদন, গমন ও ধাবন, অগ্নিতাপ এই 

সকল কারণেই বাষু প্রকুপিত হয় এবং বাষু প্রকুপিত হইয়া যেনকল 

রোগের উত্পাদ্রন করে, তাহাকেই বাতজ ব্যাধি কহে। 



কালীতম্ত্রমূ ১২. 

বায়ুস্ত ত্রিবিধে। দেবি র্লেশসম্তাপকামজাঃ । 

তদ্দিনাশায় হে দেবিণওধধং শৃণু তত্বতঃ ॥ 

হে দেবি! বাযুআাবধ; বেঁশজ, সম্ভাপল ও কাম9। যেযে ত্রব্য 

ঝার। সকল প্রকার বামুবঠ উপশম হয়, এক্ষণে তাহা কীর্তন করিতেছি 

অবণ কর। 

শীতলোষ্ৰকক্লানং ব্যজনং শরকরোদকং। 

সন্ভঃ পযুণষতান্নঞ্চ মস্তরম/মলকাদ্রবং ॥ 

পঞ্ষং রমস্তাফলঞচেব তিলতৈলঞ্চ কেবলং। 

নারিকেলোদকঞ্চেব সৌবীরশীতলোদকং ॥ 

লাঙ্গলীতালখভ্জ.রম্থমিপ্ধচন্দনদ্রবং | 

মাঠিঘং দধি মিষ্ট, স্স্তক্রং স্থপিষ্টকং ॥ 

পকতৈলবিশেষ্চ দধি চৈব সশর্করং | 

এতদ্বৈ কথিতং দেবি স্ভোবায়ুবিনাশনং ॥ 

তেদেব। শীঙল উঞ্চোদকে আসান, শ্রম্নিদ্ধ বাজন, শকরোদক, সছ্য 

পযু)ধিত অনু দধিত মাত, আমলকীদ্রব, প্ধ রস্তাফল, ভিলতৈল, নারি- 

কেলোদক, সৌবীর; শীতল জগ, লাঙ্গপাঁফল, তাল, থঙ্জ,র, সুক্সিগ্ধ চন্দন 

লেপন, মাহিষ দি মিষ্টদ্রবা, সগ্যোজাত ঘোল, স্তুপিষ্টক, পন্ধ তৈল, 

শর্কগামিশ্রিত দাঁধ, এই সমস্ত দ্রব্য দ্বারা বাষু বিনাশ প্রাপ্ত হয়। 

উষ্চোদকঞ্চ শরদি যে! ভূঙ্ক্তে দৈবগীড়িতঃ। 

ভাদ্রে তিক্তঞ্চ যো ভূউ.ক্তে পিস্তং তস্ত প্রজায়তে ॥ 



১২১ কাঁলীতন্ত্রমূ 

হেদেবি! যে বাক্তি শরৎকালে উঞ্কচোদক সেবন করে এবং যে 

বাক্তি দৈববশে ভাদ্রমাসে তিক্ত দ্রব্য ভোজন কে, তাহার দেহে পিত্ত 

প্রকুপিত হয়। 

ভুক্ত বিপ্রফলঞ্ৈৈব জলং পিনতি যো নরঃ 
তৎক্ষণং জায়তে পিত্বং তস্য বৈ রন ॥ 

যে ব্যঞ্ডি বিশ্বকল ভক্ষণ করিয়া তৎক্ষণাৎ জল পান বরে, তাহার 

মণিপুরকে কুপিত পিত্তের সঞ্চার হয়। 

ভুক্ত তালফলপৈব জলপানং করোতি যঃ। 
ঢৃষ্টপিত্তং ভবেত্তস্য নাত্র কাধ্যা বিচারণা ॥ 

যে ব্ক্তি তালফল ভক্ষণ করিম তৎক্ষণাৎ জলপান করে, তাহার 

শরীরে কুপিও পিত্তের উৎপত্তি হয় সন্দেহ নাই | 

ক্ষুধি জাজ্জল্যমানায়াং যে! ন ভুওংক্তি বিমূঢ়ধীঃ | 
তস্ত বৈ জায়তে পিত্তং স্ুদুর্ববারং ন সংশয়ঃ ॥ 

যে যুঢ়মতি উদ্দীপ্ত ক্ষুধার সময়ে কিছু আহার না করে, তাচার দেঠে 

র্ব্বাধ্য পিত্তের উদয় হয় সন্দেহ নাই । 

ইদানীং শৃণু মে দেবি পিত্তনাশকরং পরং। 

যেন বিজ্ঞানমাত্রেণ দ্রব্যশাস্ত্রে বিচক্ষণ ॥ 



কালীতন্ত্রম ১২২ 

হে দেবি। এক্ষণে যেষেত্রব্য দ্বারা পিত্ত বিনাশ প্রাপ্ধ হয়, তা। 

বলিতেছি শ্রবণ কর। ইহা অবগত হইলে দ্রব্যশান্ত্রে পারদর্শিতা লাভ 

করা যায়। 

বিল্বতালফলং পকং তিলপিষ্টং সশর্করং 
পিস্তনাশকরং দেবি আয়ুব্রেদে প্রকীন্তিতং ॥ 

হে দেবি! পক বিশ্ব ও পর তালফল এবং শর্করামিশিত তিলচুণ 

এই সকল দ্রব্য দ্বার! পিত্ত বিনাশ প্রাপ্ত €ইয়৷ থাকে; আমুর্ব্েদে ই! 

বর্ণত আছে। 

চণকং আঙ্রকং মুদগযুষঞ্। গোপয়ো হিতং । 

পিত্তনাশকরং দেবি আমুর্ধেদে প্রকীত্তিতং ॥ 

চণক, আদা মুগের যুষ, গোদুপ্ধ এই সধল দ্রবা পিত্ত বিনাশ করি" 

দেয়। হেদেবি। আযুর্বেদে এইবূপ কীগ্তিত আছে। 

শীতোদকান্বিতং পিষ্টং ধন্যাকং শর্করান্বিতং | 

পিত্তনাশকরং জ্ঞেয়ং নাত্র কার্যা বিচারণ। ॥ 

হে পার্বতি! শীতল জল ও শর্করামিশ্খিত ধনিয়ার চূর্ণ দ্বারা পিত 

বিনাশ প্রাপ্ত হইয়। থাকে; ইহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই । 

ইদানীং শুণু মে দেবি যদ্যদৈ শ্রেক্ম কারকং | 
তত্বচ্চ তে প্রবক্ষ্যামি যদ্যৎ শ্লেক্সবিনাশনং ॥ 



১২৩ কালীতন্ত্রমূ 

হে দেবি! এক্ষণে যেধে কারণে শ্লেক্সার উৎপত্তি হয় এবং যে থে 

উপায়ে শ্লেক্সার অপগম হইয়। থাকে, তাহা বলিতেছি শ্রবণ কণ। 

খাতন্নানঞ্চ বর্ষাস্ত্ব যঃ করোতি বিমুঢ়ধীঃ। 
তন্ত বৈ জায়তে শ্রেম্বা ব্রন্মরন্ধে ন সংশয় ॥ 

যে মূর্খ বর্ষাকালে খাতজলে নান করে, তাহার ব্রহ্মরন্ধে কুপিত 

কফের আবির্ভাব হয় সন্দেহ নাই। 

পযু্যষিতান্নং তুক্রঞ্চ যো ভূভক্তে দৈবগীড়িতঃ। 

তস্ত বৈ জায়তে শ্লেত্ষ। নাত্র কার্ধ্যা বিচরণ ॥ 

যে ব্যক্তি দৈবগ্রন্ত হইয়া পযুণধষিত অন্ন ও তত্র সেবন করে, স্লেব 

তাহাকে আক্রমণ করিয়া থাকে সন্দেহ নাই । 

আমলকীদ্রবং সিগ্ধং রম্তাফল ং দধি। 

ভোজনানন্তরং স্নানং স্ুন্সিগ্ধজলসেবনং। 

নিগ্ধতৈলং তিলতৈলং জলপানং বিনা তৃষা : 
ৃ্ট্য্বুশর্করাতোয়ং নারিকেলজলং তথা। 

পরু্ঁষিতে জলে রুক্ষম্নানং মূলকভোজনং 
শ্লেক্ষকরমিদং সর্ববং তত্ববিস্তিঃ প্রকীর্তিতং | সপ শি 

ন্ষিগ্ধ আমলকীদ্রব, পক রস্তাফল, দধি, ভোভজুনু্রসানে স্নান, শীতল 

জলপান, স্গিপ্ধ তৈল, তিলটৈল, বিনা তৃষ্ণায় ভলপান, বুষ্টির জল, 

শর্করোদক, নাবিকেলজল, পরু'ধিতজলে রুষ্ধন্নান, ও মূলক ভক্ষণ, এই 

সকল দ্বার! শ্লেম্মার বৃদ্ধি হইয়া থাকে। 



কালীতন্ত্রম ১২৪ 

জীবকং রোচনাচুর্ণং সঘৃতং পিপপলী মধু। 
সিন্ধবাধং বেশবারো মরীচং শুক্ষমার্দকং ॥ 

রন্তাফলমপক্লম্থ সঘৃতং শুক্ষশর্করং। 

পিণশারকমপক্ঞ্চ অপানকং তথা স্মৃতং ॥ 

ভ্রমণমুপবাসশ্চ শুক্ষপকৃহরীতকী । 
পরুতৈলং বহ্িষ্বেদং শুফাহারশ্চ পাব্বতি । 

দ্রবাণ্যেতানি দেবেশি শ্লেক্সহরাণি নিশ্চিতং ॥ 

জাবক, ঘবুশমিশিত রোচনাচর্ণ, পিপ্নলী, মধু, 'সন্ধুবার, বেশবার, মরাঁত। 

শ্ধ আদা) 'অপক রস্তাফল, গ্বভমিশ্রিত শু শর্কগা, অপক পিগ্ারক, 

জলপানরাহিতা, ভ্রমণ, উপবাস, শুষ্ক ৪ পর ভরীতকী, পক্ষ চৈল, 

অগ্নিঙ্থেদ, শুঘ ভোজন, হে দেবেশি | এই সকল দৃবা দ্বারা শ্রেশ্ছ। 

বিনাশ পাউয়। থাকে। 

কুষ্টঞ্চ রাজযক্্মা চ প্রমেহো। গ্রহণী তথা । 
মূত্রকুচ্ছাশ্মরীকাসা অতিনারভগন্দারৌ ॥ 

ুষ্টব্রণং গণ্ডমাল! পক্ষাঘথাতোক্ষিনাশনং । 

ইত্যেবমাদয়ো রোগ। মহাপাপো্বাঃ প্রুতাঃ ॥ 

কুট, রাজবন্মারথসেহ, গ্রচণী মৃত্রকৃচ্ছ, অশ্মরা, কাস, অতিসার, 

ভগ্নন্দর, দুষ্টব্রণ গগ্ডমাল', পক্ষাঘাত, অক্ষিনাশন প্রভৃতি রোগ সমূহ 

নহ'পাপবশে সমুত্পল্প হইয়। থাকে; এই জন্যই এই সকল মহাপাপজ 

বালয়।! কথিত। 



১২৫ কালীতন্ত্রয 

জলোদরযকুত্প্রীহশুলরোগত্রণানি চ। 

শ্াসজীর্ণজ্বরচ্ছদ্দিভ্রমমোহগল গ্রহা2। 

রক্তার্ববদবিসর্পাদ্যা উপপাপোঞ্ভবা গদাঃ ॥ 

জলোদর, যকৎ, প্লীহা, শূল, ব্রণ, শ্বাপ, অভীরণ, জর, ছদ্ি ভ্রম. 

গলগ্রহ, রক্তার্ব,দ ও বীসর্প প্রভৃতি রোগ উপপাপ হেতু উৎপন্ন হ্ছ' 
থাকে । 

দস্তাবতাঁনকশ্চিত্রবপুঃকম্পবিচচ্চিকাঃ | 

বল্মীকপুণগুরীকাগ্ঠা রোগাঃ পাপসমুদ্তবাঃ ॥ 

দন্তাবতানক, চিত্র, দেহকম্প, বিচচ্চিকা, বল্ীক ও পুগডরীক ভ্যালি 

রোগপমুহ পাপ হেতু সমুত্পন্ন। 

অর্শ আছ্ভা! নৃণ।ং রোগা অতিপাপা্তবস্তি হি। 

অর্শ প্রভৃতি রোগসমূহ অতিপাপবশতঃ সমূৎ”ন্ন হ্ঠয়া থাকে | 

শ্রীপার্ববত্যুবাঁচ। 

দেবদেব মহাদেব সংসারাণবতারক। 

অধুন! ভ্রহি মে নাথ রোগনাশনমুত্তমং ॥ 

পার্বতী কহিলেন, হে দেবদেধ! হে মহাদেব! হেন'থ! আপনিই 

সংসারসাগর হইতে পরিত্রাণ করিয়া ঘাকেন। অধুল। কি উপায়ে 

সহজে রোগ হইতে মুক্ত হওয়া যায়, তাহ! আমার নিকট কীর্তন করুন্। 



কালীতন্ত্রম্ ১২৬ 

শ্রীমহাদেব উবাচ । 
স্থবর্ণদানং সর্ধেষাং রোগাণাং নাশকার৭ং। 

বৈষ্বং কবচং প্রোক্তং শ্রীরামকবচং তথা। 

বগলাকবচং চৈব সর্বরোগহরং মতং ॥ 

মহাদেৰ কাভঙেন, তে পার্ববতি ! স্বর্দান অপেক্ষ। শ্রেষ্ঠ দান আর 

শা । ব্বর্ণদান দ্বারা সর্বরোগ বিনাশ পাইয়া থাকে । এতগ্িন্ন বৈষ্ণব 

করছ, শ্রীরাম কব ও বগলাকবচ এই ভিনটী দ্বারাও সর্বরোগ দূর হয়। 

' ইদানীং তে প্রবক্ষ্যমি রোগাণাং কারণং সতী । 

যেন বিজ্ঞানমাত্রেণ দিব্যচ্জানী ভবেন্নরঃ ॥ 

হে দেবী! অধুনা যাবতীয় রোগের কারণ বলিতেছি শ্রবণ কর। 

ইহ] পরিজ্ঞাত হইলে মানব দিবাজ্ঞান লাভ করিতে পারে । 

জনক? সর্ববরোগাণ।ং ছুর্ববারে। দারুণে! জ্বর2। 

ভীমক্ত্রিপাদক্জ্িশিরা ষড়ভূজো নবলোচনঃ ॥ 

দুর্ববার ও দারুণন্ঘভাব জ্বরই সর্বরোগের জনক। জ্বর ভয়ঙ্করমৃত্ডি, 

“ত্রপা্দ, ত্রিশিরা, ষড়ভূজ ও নধচঙ্ষু। 

মন্দাগ্রিস্তস্ত জনকো মন্দাগ্নের্জনকান্তরয়ঃ। 

পিত্বশ্লেম্মমমীরাশ্চ গ্রুণিনাং ছুংখদায়কাঃ ॥ 

মন্দাগ়্ি জরের জনক এবং পিত্ব, কফ ও বাফু এই তিনটা মন্দাগ্রির 

কারণ। এই তিনটাই জীবকে দুঃখ প্রঙগান করে। 



১২৭ কালীত। 

বায়জঃ পিত্জশ্চৈব শ্লেম্মজশ্চ তখৈব চ। 

জ্বরতেদ।শ্চ ত্রিবিধাশ্চতুর্থশ্চ ত্রাদোষজঃ ॥ 

জ্বর চতুর্ববধ; বাতজ, পিশুজ, কফজ ও ত্রিদোষজ। 

পাণ্ডুকঃ কামলঃ কুষ্টঃ শোথঃ প্রাহা চ শৃলক:। 
মৃত্রকৃচ্ছু শ্চ গুলশ্চ রক্তদোষবিকারকঃ ॥ 

আরিষ! মেহজঃ কুনো গোদশ্চ গলগণ্কঃ। 

ভ্রমরী সন্নিপাতশ্চ বিসূচী দারুণী সতি। 
এষাং ভেবপ্রভেদেন চতু:ষষ্টিরুজঃ স্মৃতাঃ ॥ 

পাও, কামল!, কুষ্ঠ, পোথ, প্রীহা, শূল, মুত্রকচ্ছ ; খল, রক্তদোষ, 
রক্তবিকার আ'রষ, মেহ, কুজতা, গোদ, গলগঞ্ড, ভ্রমরী, সমিপাত, 
দারুণ বিন্ৃচিক প্রভৃতি ভেদে রোগ চতুংযষ্টিবিধ বলিয়া পরিকীত্িত । 

মৃত্যুকন্যাস্থতা! হোতে জরা তম্যাশ্চ কন্ঠক!। 

এতে নোপায়বেত্তারং ন গচ্ছন্তি চ সংঘতং ॥ 

ইঙ্তার] সকলেই মৃত্যুনন্দিনীর গর্ভজাত। জরা মৃত্যুকন্তার তনয় । 

যে বাক্তি সংঘত ও উপায়বিৎ, ইহার। তাহার নিকট গমন করিতে সমর্থ 

হয় না। 

চক্ষুর্জলঞ্ ব্যায়ামং পাদাধস্তৈতলসেবনং । 

কর্ণে তৈলং মৃদ্ধি তৈলং জরাব্যাধিবিনাশনং ॥ 



কালীতন্ত্রম ১২৮ 

যে ব্যক্তি চক্ষুতে সর্বদ] জল গ্রদান করে, ব্যায়াম করে, চরণের নিম 

ভাগে তৈল দেয়, কর্ণে ও শিরোদেশে তৈল প্রদান করে, জরাব্যাধি 

তাহার নিকট গমন বরিতে সমর্থ হয় না। 

বসন্তে ভ্রমণং বহ্ছিসেব। স্বপ্রং কারোতি যু । 

বালাঞ্চ মেবতে কালে জরা তং নে।পগস্চতি ॥ 

বসস্তকালে ভ্রমণ, অগ্নিসেবা এবং যথাসময়ে বালাস্ত্রী ভোগ করিলে 

জর! তাহাকে আক্রমণ করে না। 

খাতশীতোদকক্ায়ী সেবতে চন্দনদ্রবং | 

নোপযাতি জর! তঞ্চ নিদাঘেনিলেবিনং ॥ 

যে ব্যক্তি নিদাঘকালে স্ুস্সিন্ধ খাতজলে স্বান করে, চন্দনদ্রব সেবন 

করে আর বায়ু সেবা! করে জরা তাহাকে আক্রম্ণ করিতে সমর্থ হয় না। 

গ্রাবৃডুফ্ণোদকন্নায়ী খাততোয়ং ন সেবতে। 

সময়ে চ সমাহারী জরা তং নোপগচ্ছতি ॥ 

যেব্যক্তি বর্যাকীলে উষ্ণজলে স্নান করে, খাতজল সেব1 না করে 

এবং যথাসময়ে আহার করে, জর] তাহার নিকট আগমন করিতে সমর্থ 

হয় না। 

শরত্রৌত্রং ন গৃহাতি ভ্রমণং তত্র বর্জয়ে। 

খাতন্নায়ী সমাহারী জরা তং নোপগচ্ছতি ॥ 



১২৯ ৰ কালীতন্ত্রম 

যে ব্যক্তি শরৎকালের রৌদ্র সেবন ও ভ্রমণ ঞটরত্যাগ করে, 

খাতজলে স্নান করে এবং পরিমিত ভোজন করে, জরা তাহাকে আক্রমণ 

করে না। 

খাতক্ন।য়ী চ হেমন্তে কালে বহ্ছিং নিষেবতে। 

ভুঙক্তে নবান্নমুঞ্ঞ জর! তং নোপগচ্ছতি ॥ 

যে ব্যক্তি হেমস্তকালে খাতজলে ন্নান ও অগ্নি সেবা করে এবং নৃতন 
উষ্ণ অন্ন ভোজন করে, জরা তাহার দেহে প্রবেশ করে না। 

শিশিরেংশুকবহিঞ্চ নবোষ্ধানুঞ্চ সেবতে | 

যএবোষ্জোদকক্সায়ী জরা তং নোপগচ্ছতি ॥। 

যে ব্ক্তি শীতকালে বস্ত্র ধারণ ও বহিসেবা করে, উষ্ণ নৃতন অন 

ভোজন করে এবং উঞ্জজলে ন্নান করে, জরা তাহাকে আক্রমণ করিতে 

সমর্থ হয় না। 

সগ্ভোমাংসং নবানঞ্চ বালাস্ত্রী ক্ষীরভোজনং। 

দৃতঞ্চ সেবতে যো হি জরা তং নোপগচ্ছতি ॥ 

যে ব্যক্তি সছামাংস ও নবান্ন ভোজন করে, বালান্্রীতে রত হয়, 

দুগ্ধ পান করে এবং ঘ্বৃত 'সেবন করে, জরা তাহাকে আক্রমণ করিতে 

সমর্থ হয় ন। 

ভূঙ.ক্তে সদন্নং ক্ষুৎকালে তৃষ্থায়াং পীয়তে জলং। 
নিত্যং ভূডক্তে চ তান্ধুলং জর! তং নোপগচ্ছতি ॥ 



কালীতন্তরমূ ১৩৩ 

ষে ব্যক্তি ক্ষুধার সময়ে উৎকৃষ্ট অন্ন ভোজন ও পিপালার সময়ে 

জলপান করে এবং প্রত্যহ তাঁশুল ভক্ষণ করে, জরা তাহার নিকট গমন 
করিতে সমর্থ হয় না। 

দধি হেয়ঙ্গবীনঞ্চ নবনীতং তথ। শুভং । 

নিত্যং ভূঙক্তে সংযমী যো জরা তং নোপগচ্ছতি ॥ 

যে ব্যক্কি প্রত্যহ সংযমী হইয়। দধি, হৈয়ঙ্গবীন ও নবনীত ভোজন 

করে, জরা তাহার নিকট হইতে পলায়ন করে। 

শুক্ষমাংসং স্তিয়ো বৃদ্ধা বালার্কং তরুণং দধি। 
সংসেবস্তং জর! যাতি প্রন্ৃষ্টা ভ্াতৃভিঃ সহ ॥ 

শুক্কমাংস, বৃদ্ধ! নারী, তরুণ তপনকিরণ ও তরুণ দধি এই সমস্ত 

সেবন করিলে জরা ও অপরাপর ব্যাধি তাহাকে আক্রমণ করে। 

রাখো যে দধি সেবন্তে পুংশ্চলীঞ্চ রজন্বলাং । 

তমুপৈতি জর! হ্ৃষ্ট। ভ্রাতৃভিঃ সহ শঙ্করি ॥ 

হে শঙ্করি! ষে বাক্তি রাত্রিকালে দধি সেবন করে, রুজস্বল। 

পুংশ্চশীতে রত হয়, জর! পুলকিতচিত্তে ভ্রাতৃগণ সহ তাহার দেহে প্রবিষ্ট 

হইয়া থাকে । 

রজন্বলা চ কুলটা চাবীর! জারদৃতিক]। 

শূদ্রযাজজকপত্বী ঝা খতুহীনা চ যা! সতি ॥ 



১৩১ কাঁলীতন্ত্রম 

বো হি তাসামন্নভোজী ব্রহ্গহত্যাং লভেত্ত, সঃ। 

তেন পাপেন সাদ্ধং সা জরা তমুপগচ্ছতি ॥ 

রজ:ম্বলা, কুলটা» অবীরা, জারদৃতী, শুদ্রযাজকন্ত্রী ও খতুহীন| নারী 

থে ব্যক্তি ইহাদিগের অন্প ভোক্ন করে, নে ব্রহ্মচত্যাপষ্জজপ নিমগ্র হয়া 

এবং সেই পাপের সহিত জরা তাহাকে আক্রমণ করিয়া থাকে। 

পাপানাং ব্যাধিভিঃ সাদ্ধং মিত্রতা সম্ভতং প্রুবং | 

পাপ: ব্যাধিজরাবীজং বিদ্ববীজঞ্চ নিশ্চিতং ॥ 

পাপের দিত রোগের নিত প্রণয় বিগ্ঠমান। পাপই ব্যাধি, জগ 

ও বিস্বের বীজ সন্দেহ নাই। 

পাপেন জায়তে ব্যাধি; পাঁপেন জায়তে জরা । 

পাপেন জায়তে দৈন্তং দুঃখং শোকং ভয়ং কলি; ॥ 

পাপ হইতেই ব্যাধির উৎপত্তি হয়, পাপ হইতেই জর! জন্মে, পাপ 

ভইতেই দৈন্য, দুঃখ, শোক, ভয় ও কলহ উৎপন্ন হইয়। থাকে । 

তন্মাৎ পাপং মহাবৈরং দোষবীজমমঙ্গলং | 

কদাচিৎ নৈব সেবেত সেবেত পতনং ভবে ॥ 

এই হেতু মহাশক্র, দোষের বীজম্বরূপ, অমঙ্গলকারণ পাপের অনুষ্ঠান 

করিৰে না। পাপের আচরণ করিলে তাহাকে নরকে নিপতিত হইতে 

হর সন্দেহ নাই। 



কালীতন্ত্রমূ ১৩২ 

স্বধর্মুচারযুক্ত দীক্ষিতং হরিসেবকং । 
গুরুদেবাতিথীনাঞ্চ ভক্তং সক্তং তপঃসু চ॥ 

ব্রতোপবাসনিরতং সদ! তীর্থনিষেবিতং | 

পাপা দ্রবন্তি তং দৃষ্টা বৈনতেয়মিবোরগাঃ ॥ 

যে ব্যক্তি স্বধন্্ধে ও স্বীয় আচারে অনুরক্ত, যে ব্যক্তি দীক্ষিত ও 

হারসেবাপরায়ণ, যে ব্যক্তি গুরু, দেবতা ও অত্তথিগণের প্রতি ভক্তিমানূ, 

এবং ষে ব্যক্তি তীর্থসেব। করে, পাপসমৃহ তাহাকে দর্শন করিয়া গরুড- 

দর্শনে সর্পগণের স্থায় ভয়ে পলায়ন করিয়া থাকে । 

এতান্ জরা ন সেবেত ব্যাধিনংঘশ্চ দুর্ভয়ঃ | 

জর। ও ছুর্জয় ব্যাধিগণ উল্লখত ব্যক্তিকে আক্রমণ করিতে সমথ 

১য় না। 

জ্বরশ্চ সর্ববরোগাণাং জনক কথিত2 সতি। 

পিত্ৃশ্লেফ্যসমীরাশ্চ জ্বরস্থ জনকান্য়ঃ ॥ 

হে সতি। জর সবল রোগের উৎপাদক বলিয়৷ কৃধিত এবং পিতৃ, 

শ্সেম্মা ও বায়ু এই তিনটাই জরের উৎপাদক। 

এতে যথ৷ সঞ্চরস্তি স্বয়ং যাস্তি চ দেহিষু। 

তমেব বিবিধোপায়ং কথিতং তে মহেশ্বরি ॥ 



১৩৩ কালীতন্ত্রম 

ইতি শ্্রীকালীতান্ত্রে সব্বাত্তমোত্তমে হরপার্বভীসংবাদে 

রোগনির্য়ো নাম একাদশোল[সঃ ॥১১॥ 

হেদেবি! এই বায়ু পিত্ত ও শ্লেম্স। যে প্রকারে দেহীগণের দেঠে 

প্রবিষ্ট হয়, তাহা পুর্বেই তোমার নিকট কাঁত্তন করিয়াছি । 

ইতি শ্রকালীতন্ত্রে রোগনির্ণয় নামক একাদশ উল্লাস সমাপ্ত । 

বাদশোলামও। 

ঘধিনিরূপণং | 

শ্রীপার্ববত্যুবাচ। 

দেবদেব মহ।দেব সংসারার্ণবতারক। 

ইদানীং ব্রহি মে নাথ যন্মে মনসি বর্ততে। 

স্ণর্ববতী কঠিলেন, হে দেবদেব! হে মহাদেব! আপনি সংসার- 

দাগর হইতে জীবগণকে উদ্ধার করিয়া থাকেন। ঠে নাথ! অধুন। 

আমার অন্তরে যাহা অবগত হইতে বালনা হইতেছে, তাহা কান 

করিয়! আমাকে চরিতার্থ করুন্। 

শ্রুভং ত্বয়েরিতং সর্ববং রোগনিদানমেব চ) 

দোষপ্রতীকারঞৈব ন তু রোগচিকিৎসিতং ॥ 



কালীতন্ত্রমূ ১৩৫ 

ইদানীং ক্রহি তন্নাথ কৃপা চেন্ময়ি বর্ধা্ে। 
স্তস্তনং মোহনং বশ্যামুচ্চাটনাদি এব চ॥ 

হেনাথ। থে যে কারণে পোগের উৎপত্তি হয়, হাহ! আপনার 

নিকট শ্রবণ করিলাম এবং যে যে উপায়ে বামূ, পিত্ত ও কথ এই 

রেদোষের শান্তিবিধান হয়, তাহা অবগত হয়া: কিন্ত রোগ 

উৎপন্ন হইলে কোন্ কোন্ ওষধ দ্বার কোন্ কোন্ পীড়ার উপশম হু, 
ঠাভ। অুবণ করি নাহ; অতএব যর্দি আমার প্রতি আপনার করুণাদুহি 

থাকে, তাহ। হইলে উহ! আমার শিকট কারন করুন । এতঘ্বাতীন 

বশীকরণ, ভ্ম্তন, মোহন, উচ্চাটন প্রভৃতিও অবগত হইতে বাসন। 

£হয়াছে। কোন্ কোন্ ওধধ দ্বারা কি কি উপায়ে এ সকল কাধ, 

»স্পাদন বরা ধায়, কৃপা করিয়া তাহা কীঞ্ন করুন্। 

উীমহাদেব উবাচ। 

প্রশ্নমেতৎ মহাতুণা যৎ পৃষ্টং প্র।ণবল্লাতে 
তত্বৎ সব্বং প্রবক্ষণামি সাবধানাবধারয় ॥ 

এ 

মহাদেব কহিলেন, হে প্রাণবল্পভে ! তমি যাহা জিজ্ঞাসা করিলে, 

ইহ অতীব পুণাপ্রদ ॥ যাহ! হউক, আমি তৎপমস্তই তোমার নিকট 

বন করিতেছি, অবহিত হইয়া শ্রবণ কর। 

করঞ্রকর্কটোশীরং বৃহতী কটুরোহিণী। 
গোক্ষুরং কথিতং ত্বেভিব্বারি পীত্ং শ্রমাপহং। 

দাহং পিত্ৃজ্বরং শোষং মৃচ্ছাধৈব ক্ষয়ননয়েৎ। 



১৩৫ কালীতন্ত্রমূ 

হে পার্বি! করঞ্জা, ককন, বেণামূল, বুহতী, কটুকী, গোক্ষুর এই 

সমপ্ণ দ্রব্যের কাথ পান করিলে পরিশরমজনিত ক্রেশ বিদুরিত হয় এবং 

দ্বাহজর পিত্ুজর, শোষ ও মুচ্চ। বিনাশ পাইয়। থাকে। 

মধ্বাজ্য পিপ্পলীচর্ণং ক্ৃথিতং ক্ষীরসংযুতং । 

পীতং হৃদ্রোগকা'সম্য বিষমজ্বরম্ুন্তবেৎ ॥ 

মধু স্ব পিপ্পপীচুরণ ও ছুপ্ধ এই সমশ্তড এখত্র কাথ করিয়। সেবল 

করলে হবর্রোগ, কাম ও বিষমজর বিদুিত হয়। 

কথোৌষধীন।ং সর্ববাসাং কধার্ধং গ্রাহামেব চ। 

বায়োনুরূপতো! ছে্েয়ো বিশেষঃ পরমেশখরি ॥ 

হে পরদেশ্বরি! ক্লাথ ও বষধের পরিমাণ অদ্ধকম। পীড়িতের 

বর়ঃক্রম বিবেচনা করিয়া উষধের মাজ। স্থির করিতে হয়। 

ৃ ৫ 
, ছুদ্ধং পাতন্ত সংযুক্তং গোপুরীষরসেন চ। 

বিষমজ্রনুত স্যাচ্চ কাকজগ্ারসন্তথা ॥ 

ছুপ্ধ কিম্বা কাকজজ্বার এস গোনয়রল সহ পান করিলে বিষদ্জর 

পলাযিত হয়। 

সমুঠীকথিতং ক্ষীরং বিষমজ্রনুদ্ভবেৎ। 

শুহী ও দুগ্ধ এই দুই দ্রব্য একক্র পাক করত সেই ক্কাথ সেবন করিল 

বিষম্জ্বর পলায়িত হয়। 



কালীতম্ত্রয ১৩৬ 

অশীতি তিলপুষ্পাণি জাত্যাশ্চ কুন্থমানি চ। 

উধানিন্ধামলা শুী পিপ পলীত গু,লীয়কং ॥ 
ছায়াশু।ং বটাং কুধ্যাৎ পিষ্ট তণুলবারিণা]। 

মধুনা সহ সা চাক্ষোরগ্রনাত্তিমিরাদিনুৎ। 

অশীতিসংখাক তিলপুষ্প, অশীতিটা জাতীপুষ্প, গুগৃগুল। নিম 
আমলকী, শুঠ, প্গ্ললী, নটিয়া শাক, এই সমপ্ত দ্রব্য তওলজলের সঞিত 

পেষণ করত বড়ী প্রস্তুত করিবে । সেই বড়ী ছাক়াতে শুষ্ক করত 

*পুপহযোগে নেত্রে অপ্রন প্রদান করিলে তিমিরাদি রোগ খিদুরিত হয়। 

সৈদ্ধবং কটুতৈলঞ্চ অপামার্গস্য মূলকং। 
ক্ষীরকার্জিকসংঘৃষ্টং তাত্রপাত্রে তু চেন চ। 

অগ্রনাৎ পিপ্রটস্ভৈব নাঁশো ভবতি নিশ্চিতং ॥ 
ও দদ্র সর ক্রীং হীং ঠঃ ঠং দদ্রু সর হ্ীং হ্ীং 

ও উং উং সর ক্রীং ক্রীং 5: ঠ১ আগ্ভাবশ- 

মায়ান্তি মন্ত্রেণানেন চাঞ্জনাৎ ॥ 

সৈদ্ধব কটু তৈল, অপামাগের মুল, এই সমগ্ত দ্রব্য শাত্রময় পাত্রে 

দুগ্ধ ও কাঞ্জি সহযোগে মন্দন করিবে। ইন! দ্বারা নেত্রে অঞ্জন এ্দান 

কবিলে নেত্রের পিট (প্চিটি) বিদ্ুরিত হয়। ও দক্রসর ইত্যাদি 
মূলের লিখিত মন্ত্রে নেত্রে অগ্রন দিবে। 

নীরপূর্ণমুখো৷ ধোঁতি ক্ষিগুজলেন যোক্ষিণী । 

প্রভাতে নেতররোগৈশ্চ নিত্যং সর্ব; প্রমুচ্যতে ॥ 



১৩৭ কালীতত্ত্রম 

বে ব্যক্ি প্রাতকালে মুখমধ্যে বারিপুর্ণ করিয়া জলের ঝাপটা হার] 

নেঞ্র ধৌত করে, সে যাবতীয় চক্ষুরোগ হইতে মুক্তিলাভ করিয়া খাকে 

রোপ্যতা অর হ্ববর্ণানাং হস্তঘুষ্টশলাকয়া । 

ঘুষ্টমুদ্ব ভনং দেবি কামলাব্যাধিবিনাশনং ॥ 

রজত। ভামু কিন্ব! ম্ব্ণময় শলাক| করতলে ঘধণ পূর্বক নেত্রে উদ্ধন 

করিলে কামলা রোগ দূর হইয়! থাকে। 

শুক্লাভয়া মজ্জলেপা দ্স্তুস্যস্ক কলক্কনু | 
লোপ্রকুধ্কুমমঞ্জিষ্ঠালোহকালেয়কানি চ ॥ 
যবতগডলমেতৈশ্চ যষ্টিমধুসমমিতৈ2। 

বারিপিষ্টের্বক্রলেপঃ স্ত্রীণাং শোভনবক্ত.কৎ । 

তক্রুবর্ণ হরীতকীর মজ্জা লেপন দ্বারা দত্তের অন্ক ও কলঙ্ক বিনাশ 

পার। লোধ, কুগুম, মঞ্রিষ্টা, কুষঃচন্দন, লৌহ, যব, ভুল, যষ্টিমধু, এই 

সমস্ত বস্থ মর্দন পূর্বক মুখে লেপন করিলে নারীজাতির মুখশোতভা নুদ্ধি 

পাভয়া থাকে। 

নাসাশিরারক্তকধান্নশ্যেচ্ছিবে চ জিহ্বিকাং। 

রসঃ শিরীষবীজান।ং হরিদ্রায়াশ্চতুগুণঃ ॥ 

তেন পক্কেন দেবেশি নস্যং মন্তকরোগনুত । 

গলরোগে বিনশ্যন্তি নম্তমাত্রেণ তৎক্ষণাত ॥ 



কালীতন্ত্রম ১৩৮ 

হেশিবে! নাসিক। ও শিরা হইতে রক্ত মোক্ষণ করিলে জিহ্বা- 

রোগ দূর হই] থাকে। এক ভাগ শিপীষবীজের রস ও চারিভাগ 

হরিদ্রার রম একত্র করত পাক করিতে হইবে । উহাদ্বার| নশ্ত লইলে 

শিরোরোগ শিদুপিত হইয়। থাকে । উচ্ভার নশ্তা লইলে আশু গলরোগওও 

(বিনাশ পায়। 

জাতীপত্রঞ্চ চর্বিবহ্থা বিধুতং মুখরোগনুহ | 
ভক্ষণাৎ কেশরবাজস্থ দন্তাঃ সুযুশ্চলিভাঃ স্থিরাঃ ॥ 

জাতিপত্র চর্বণ পূর্ববক মুখে ধারপ কিনে মুখরোগ দূর হইয়া থাকে: 

কেশরবীজ্জ আহার ছ্বার। চলিত দন্ত দৃঢ় হয়। 

শুগীপিপলীচুর্ণস্থ গুড়চী কণ্টকারিকা। 
এভিশ্চ কৃথিতং বারি গীতং চাগ্রিং করোতি বৈ॥ 

স্বারা জঠরাগ্রি বন্ধিত হয়া থাকে। 

মৃূলস্ত কাকজজ্ঘায়া নিতাকৃৎ স্যাচ্চিরস্থিরং ॥ 

কাকজঙঘার মূল শিরোগেশে স্থাপন করিলে অধিক নিদ্রাকর্ষণ হইর: 
থাকে । 

সিদ্ধং তৈলং কাঞ্জিকেন তথা সঙ্জরসেন চ। 

হ্রীতোদ কসমাৃক্তং লেপাৎ সন্ভাপনাশনং | 

শোণিতজ্বরদাহেভ্যো জাতসস্তাপনুন্তথা ॥ 



১৩৯ কালীতত্ত্রম, 

কা ওধৃপের মহত তৈল পাক করত শীতল জল মিশাইয়। দে: 
পেপন করিলে দৈহিক সম্ত'প অর্থাৎ দাহ বিদৃরিত হয এবং রমজান 

রোগে যে দাহ হয়) উহা সেবন করিলে তাহার বিনাশ পাইয়। থাকে, 

পিপ্পলী পিপ্ললীমূলং তথা ভল্লাতকং শিবে। 

বাঁধ্যেতৈঃ কথিতং গীতং শুলোপস্মারনুদ্ভবেৎ ॥ 

পিপ্ন্ী, পিপ্লগীমূল, ও ভেলা এই সমন্তের কাথ সেবন করিলে *" 
ও অপস্মীর পোগ বিদুরিত হইয়া! থাকে। 

গীভং হক্রেণ মূলঞ্চ আরস্য তগরস্য চ। 

হরেৎ ঝিক্করিনীবাতং নৈ বৃক্ষমিক্্রাশনির্বথা ॥ 

অ'দক ৪ তগরের মূল তঞ স্ মিশ্রিত করিয়া সেবন কারস 

ঝিদ্দিশীপাত বিনাশ পায়। ইন্দ্রবজ যেরূপ বুক্ষকে নিপাতিত করে, 

এই ওঁষধ সেইকুপ বাতরোগ দূর করিয়! দেয়। 

অভয়া সৈঙ্বং শুহীরেতৎ পিষ্টেরদকেন তু। 

ভক্ষয়িত্বা হাজীর্ণস্য নাশো। ভবতি নিশ্চিতং ॥. 

হরীতকী, মৈদ্কধব ও শুহী এই তিন দ্রব্য জলে মদ্দিন পুর্ব্বক ভক্ষণ 

করিলে অঙলীর্ণরোগ বিনাশ পাইয়া থাকে । 

শেতাপরাজিতাপত্রং নিম্বপত্ররসেন তু । 

নস্াদানাৎ ডাকিনীনাং পিতৃণাং ব্রহ্মরক্ষপাং | 

মোক্ষ স্যাম্মধুণারেণ নশ্াচ্চৈব সুরেশুরি ॥ 



কালীতন্বম, ১৪০ 

তেস্রেশ্ববী! শ্বেত অপরাজিভার গঞ্জ লিম্বপজের রসের সহিত 

মর্দন করিয়! মধু সহযোগে তাহার নম্ত লইলে ডাকিনী, পিতিগণ ও 
ব্রহ্ম রাক্ষদ ইহাদধিগের উপদ্রব বিনাশ পায়্। 

কটতৈলেন লিপ্তে। নৈ বিধুমাগ্ৌ প্রতাপিতঃ । 

মক্তিকাখাদিতঃ পাদঃ শম? স্তাৎ প্রাণবল্পভে ॥ 

৮ প্রাণবন্পভে ! বহূক্ষণ কমে ভ্রমণ করিলে পদাস্গুপি সন্ধিতে 

অথবা পদতলে যে ক্ষত হয়, কটটৈল লেপন পূর্বক ধুমশূন্ত অগ্রিতে 

সেই পাদ "পু করিলে ক্ষত বিনষ্ট হই থাকে । 

কপূরগব্যসর্পিভ্যাং প্রহারঃ পুরিতঃ সতি। 

শাস্ত্রোদ্তবো বন্ধনশ্চ শুক্লবস্ত্েণ হুদৃঢ়ং। 
পাঁকশ্চ বেদন! চৈব ন স্পূংশত্ত, কদাচন ॥ 

হে দোব। দেহের কোন স্থলে অধিক আঘাত বা শস্্রজনিত 

প্রচার লাগিলে সেই স্থলে গব্য ঘ্ত ও কূরিদ্বারা পৃরিত করত শুক্র 

বন্ধদ্ধারা দৃঢ়রূপে বন্ধন কিয়! দিবে 1 এই প্রকার করিলে সেই প্রহার 

স্থল পাকিজ্ে পাবে না কিন্বা সে স্থলে ব্যথা অন্ভৃত হয় না। 

অন্ুস্থিন্নহরিদ্রা চ শ্বেতসর্পমূলকং। 
বীজানি মাতুলুঙ্গস্ত এষামুদ্বর্তনং সমং। 

সপ্তরাত্রপ্রয়োগেণ শুভদেহকরং ভবে ॥ 



১৪১ কালীতত্ত্রম, 

অন্নের সহিত হরিড্রা পিদ্ধ করিয়া তৎসহ শ্বেতসর্বপমূল ও লেবুবাঁজ 

মর্দন করিবে । পরে স্ইে ওুধধদ্বার! একসপ্াহ দেহে উদ্বর্ধন করিলে 

শরীরের কান্তি বুদ্ধি পায়। 

ম'জ্।রপললং বিষ্ঠ। হরিতালঞ্ ভাবিতং। 

ছাগমুত্রেণ তল্লিপ্তো মুষিকো মৃষিকান্ হরেগু। 

মুক্তো হি মন্দিরে দেবি নাত্র কাধ্যা বিচারণা ॥ 

বিড়ালের মাংস ও পুরীম হরিভালে ভাবন। দিয়! তাহা অজামূত 

দ্বার! মর্দিন পুর্নাক একটা মৃষিকের গাত্রে লেপন করিয়া তাহাকে গৃহমরো 

ছাটিয়। দিবে। তাহা হইলে সেই মুষিক অপরাপর মৃষিকগণ্কে প্বংস 

করে সন্েছ নাই। 

ত্রিফলোর্জুনপুস্পাণি ভল্লাতকশিরীধকং । 

লাক্ষা সর্জরসশ্চৈব বিড়ঙ্গশ্চৈব গুগ্গুলুঃ | 
এতৈধৃপো! মক্ষিকানাং মশকানাং বিনাশন? ॥ 

ব্রিফলা, অজ্জুনপুষ্প, ভেলা, শিরীষ, লাক্ষাঁ, ধৃপ, বিড়ঙ্গ, গগগুলু এই 

সমস্ত দ্রব্য একত্র করত ধৃপ প্রদান করিলে সেই গৃহের যাবতীয় মক্ষিক| 

ও মশক বিনাশ প্রা্চ হয়। 

সুদর্শনায়! মূলম্ক পুষ্যক্ষে তু সমাহৃতং। 
নিক্ষিপ্তং গৃহমধ্যে তু ভূজঙ্গা বঙ্জয়ন্তি তৎ। 



কালীতন্ত্রম, ১৪২ 

পুষ্ানদ্ষত্রে সদশনাযূল উত্তোলন করিয়। গুহমধ্যে স্থাপন করিলে 

'পগণ মেই গৃহ পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান করে । 

কটিবদ্ধং নিশ্বমূলমক্ষিশূলহরং ভবেত । 

শণমুলং সতান্মুলং দগ্ধনিশ্এিয়ুকল্লহৃৎ ॥ 

কটিদেশে নিশ্বমূল বন্ধন করিলে চক্ষুঃশল বিলাশ পায়। শপমুল ও 

তুল দগ্ধ কপিয়। সেবন করিলে ইন্দিয়বিকার বিনষ্ট হই! থাকে । 

মধ্বাজ্যসৈম্ধবৈঃ সিক্থগুড়গৈরিক গুগ্গুলৈই । 

সসডউরসস্ফ,টিতঃ ক্লোমশুদ্ধিশ্চ লেপনাৎ ॥ 

ম্ধুঃ খ্বঠ, ঠৈন্ধব, মমঃ গুড়, গেপিমাটি, গগখুপু ও ধূপ এই সমস্ত 

উ) একত্র মদন কৰিরা পেপন করিলে ক্লোমস্রদ্ধি হইয়া থাকে । 

শরপুজ্ঘ।লড্জাপুকাপাঠা চৈষাস্ত মূলকং | 

জলপিষ্টং তস্ত লেপা শ্বঘাতঃ প্রশাম্যতি ॥ 

শরপুঙ্বা, লঙ্জালুনতা ও অক্লাধি ইহাদিগের মূল জলে মদ্দিন পূর্বক 

,৯পন করিলে শান্্াধাত জন্য ক্ষত শাস্তি হইয়া থাকে । 

তিলতৈলং চাগ্রিদপ্ষষবভক্মসমদ্থিতং 

অগ্লিদঞ্ধব্রণং নশ্যেছুশ; কৃতলেপতঃ ॥ 

অগ্নিদগ্ধ যবভম্ম ও তিঙ্লটতৈল একত্র মিশাইয়] পুনঃ পুনঃ লেপন 
কারণে অমিদধ ক্ষত বিনাশ পায়। 



১৪৩ . ৃ কাঁলীতন্ত্রম 

সম্তলং তিলতৈলঞ্চ অপামার্গস্ত মূলকং। 

তৎসেকদানমশ্টেচ্চ প্রহারোন্ডভববেদনা ॥ 

জল, ভিলটৈতল ও অপামাগের গুল এই সমস্ত দ্রবাদ্ধারা সেক দিলে 

প্রহারজনিত বেদনার উপশম হইয়। থাকে। 

মূলঞ্চ কাকজজ্ঘায়াজ্্িরাত্রেণেব শোধিতঃ। 

পাকপৃতিবেদনাঞ্চ হস্তি বৈ রোহিতে ত্রণে ॥ 

্রণস্থলে তিনরাক্রি কাকজজ্ঘার মুল পুরি৬ করি! রাখিলে পাক, 
টগঙ্ধ ৪ বেদনা নিবারণ হইমা আশ ব্রণ শোষণ হয়। 

আত্রমূলরসেনৈব শন্ত্রধাতঃ প্রপুরিতঃ। 

ঢোকতে শত্্রঘাত? স্টাৎ নিবরণে। ঘ্তপূরিত ॥ 

শস্মাবাত স্থল ঘ্বত ও আত্রমূলের রসদ্বারা পৃরিত করিলে উহ! আনু 

হন ক্ষত হইতে পারে লা। 

নবনীতং মাহ্ষঞ্চ দগ্ধপিক্টতিলানি চ। 

সভল্লাকং ব্রণং নশ্বেগ্ধচ্ছুলং নস্যলেপতঃ ॥ 

দগ্ধপি্টতিল ও ভেলা মর্দন করিয়। হাতার সহিত মাতিয নবলীত 

মিশ্রুত করিবে । এই ও ধষধন্বার নশ্য গ্রহণ করিলে অথব। গেপ দিলে ব্রণ 

ও হাচ্ছল বিনষ্ট হয়। 



কাঁলীতন্ত্রম, * ১৪৩ 

সর্জরস; সিক্থকঞ্চ জীরকঞ্চ হবীতকী। 

তৎসাধিতদ্বতাভ্যঙ্গে। হাগ্রিদপ্ধব্যধাপনুৎ ॥ 

ধৃপ, মম, জীরক, হরীতকী এই সমন্ত বস্তুর সহিত দ্বৃতপিদ্ধ করিয়া 
অন্রাঙ্গ করিলে অগ্রিদদ্ধ বাথ! নিবারণ হইয়া থাকে । 

ঘ্ৃতলিপ্তং শক্ত,কঞ্চ ছাগীক্ষীরেণ সংযুতং। 

তল্লেপাৎ পাদয়োণশ্যাৎ সন্তাপে নাত্র সংশয় ॥ 

প্ুতলিধ শক, অজাছুগ্ধের সহিত মিশ্রিত করিয়া পারে লেপন করিস 

পাদদাহ বিনাশ পায়। 

বৃহতীকম্থ বৈ মুলং সংপিষ্টমুদকেন চ। 

'গীতং সংঘাতবাতস্য বিপাটনকৃদেব চ ॥ 

বৃইতীমুল জলে মর্দন করিয়া পান করিলে সংঘাতবাত বিনষ্ট হয় । 

অশ্বগন্ধামুলকাভ্যাং সিদ্ধা বল্মীকমৃত্তিকা । 

এতয়া মর্দনাদ্দেবি উরুত্তত্তং প্রশাম্যতি ॥ 

অশ্বগন্ধ! ও মুলক এই ছুই দ্রব্যের সহিত বজ্বীকমৃত্তিক| সিদ্ধ ক'রয়; 
প্রলেপ দিলে উরুম্তস্ত নিবারিত হইয়! থাকে। 

শৈলিশৈব।লাগ্রিমন্থশুঠীপাষাণভেদকং। 
শোভাগ্রনং গোক্ষুরম্বা বরুণচ্ছন্নমেব চ ॥ 



১৪৫ কালীতন্ত্রম্ 

শোভাপ্রনস্ত মূলঞ্চ এতৈঃ কথিতবারি চ। 
দগ্থা হিঙ্থু যবক্ষারং পিত্তবাতবিনাশনং ॥ 

শিলান্তৃতু, অগ্রিমস্থ, শুঠী, পাষাণভেদী, সজিনা, গোক্ষুর, বরুণত্বক, 
সজিনামূল এই সমন্ত দ্রব্যের ক্কাথ করিয়। তাহাতে হিঙ্গ ও যবক্ষার প্রক্ষেপ 

দিয়া পান করিলে বাত ও পিত্ত বিনষ্ট হইয়৷ থাকে । 

দ্বিভাগং ছাগছৃদ্ধেন তৈলপ্রস্থন্থ সাধিশং | 

রক্তচন্দনম্জিষ্ঠালাক্ষাণাং কর্ষকেণ বা। 
যষ্টিমধুকুস্কৃমাভ্যাং সপ্তাহা নুখ কান্তিকত ॥ 

দুই ভাগ অঙ্জাদুপ্ধ, এক প্রস্থ তৈল এবং ছুই ছুই তোলক পরিমাণে 
রক্তচন্দন, মঞ্জিষঠা, লাক্ষা, বষ্িমধু ও কুস্কুম এই সমস্ত একত্র পাক করিয়া 
মুখে লেপন করিলে সাত দিনের মধ্যে মুখকান্তি বৃদ্ধি হইয়া থাকে । 

শোজছীনপত্ররসং মধুযুক্তং হি চক্ষুষোঃ। 

প্ভরণ[ৎ রোগহরণং ভবেন্াস্তযত্র সংশয়? ॥ 

সিনাপত্রের রস মধুর সহিত মিশাইয়া দেত্রে প্রদান করিলে দেত্র- 

রোগ আরোগ্য হয় সন্দেহ নাই। 

বিভীতকাস্থিমজ্জস্ত্ শখ্খনাভির্মনঃশিলা । 
নিম্বপত্রমরীচানি অজামুত্রেণ পেষয়েছ। 

পুষ্পং রাত্র্যন্ধতা হন্তি তিমিরং পটলম্তথা ॥ 
উড 
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ভেলার আঠির শাস, নাভিশঙ্খ, মনঃশিলা, শিশ্বপত্র ও মরিচ এই 
সমন দ্রব্য অজামুত্রে মর্দন করিয়া পেত্রে অঞ্জন প্রদান করিলে পুষ্প, 

রাত্র্দ্ধতা, পটল ও তিমির নামক চক্ষুরোগ বিনষ্ট হয়। 

ত্রিকটু ত্রিফলা চৈব করপ্রীস্ত ফলানি চ। 

সৈন্ধবং রজনী দ্ধে চ ভূঙ্গরাজরসেন হি। 
পিষ্ট তদঞ্জনাদেব তিমিরাদিবিনাশনং ॥ 

ত্রিকট, ভ্রিফলা, করগ্রাঞ্ল, সৈন্ধব, হরিড্রা, দার হরিদ্র। এই সমস্ত 

দ্রবা ভৃঙ্গরাজের রসের সহিত মর্দন করিফ নেত্বে অঞ্জন প্রদান করিলে 

তিমিরাদি রোগ ধ্বংস হয়। 

শুক্লৈরগুস্য মূলেন পত্রেণাপি প্রসাধিতং । 
ছাগছুগ্ধসেকযুক্তাচ্চক্ষুষোববাতরোগনুৎ ॥ 

শুরু এরগ্ডের মূল ও পত্রের সহিত অজাহুপ্ধ পাক করিম নেত্রে অঞ্জন 

প্রদান করিলে নেত্রবাত অর্থাৎ চক্ষুবেদনা উপশগ্লিত হইয়া থাকে 

সন্দেহ নাই। 

ঘোষাফলমথাঘাতং পীতং কামলনাশনং । 

ঘোষাফলের গন্ধ আত্বাণ করিলে কিংবা ঘোষাফল ভক্ষণ করিলে 

কামলারোগ বিনাশ পায়। 

ুর্ববাদাড়িমপুষ্পস্ত অলক্তকহরীতকী। 
নাসার্শবাতরক্ত নুৎ নশ্যাদৈ স্বরসেন হি ॥ 



১৪৭ কালীতন্ত্রমূ 

দূর্বা) দাড়িমপুম্প, আলতা! ও হরীতকী ইহাদিগের স্বরপের নস্য লহগে 

নাসার্শ ও নাস! হইতে রক্তত্রাব নিবারণ হয়। 

মুস্তকং কুষ্ঠমেলা চ যষ্টিকং মধু বালকং। 
ধন্তাকমে তদদনানুখতুরগন্ধনুচ্ছিবে ॥ 

হে শবে! মুখা, কুড়। এলাইচ, বষ্টিমধু, মধু, বাল। ও ধনিয়া এই 

লমন্ত দ্রব্য একত্র ভক্ষণ কাঁপলে মুখের তূগন্ধ দুর হয়।, 

দন্তকীটবিনাশঃ স্যাৎ গুঞ্ামূলস্য চব্বণাৎ। 

€ঞামুল চর্বণ করিলে দশ্তকীট বিনাশ প্রাপ্ত হয়! থাকে | 

কাকজজভ্ঘান্স,হীনীলীকষায়ো মধুযোজি তঃ॥ 

দস্তাক্রান্তং দন্তজাংশ্চ কৃমীন্াশয়তে শিবে ॥ 

কাকঙ্গভ্ঘা, সিজ ও নীল ইহাদিগের কধায় মধু সহযোগে পান করিলে 
দন্তাক্রান্ত নামক রোগ ও দস্তকুমি বিনাশ পায়। 

হরীতকী কষায়েণ মুন্ট দন্তান্ প্রলেপয়েৎ। 
দস্তা; স্ুৃর্লেহিতাঃ পুংসঃ শ্বেত! দেবি ন সংশয় ॥ 
হরিতালং যবক্ষারং পত্রাঙ্গং রক্তচন্দনং | 

জাতিহিঙ্গুলকং লাক্ষ। পক্ত! দন্তান্ প্রলপয়েৎ ॥ 
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হরিতাল, যবক্ষার, তেজপত্র, রক্তচন্দন, জাতীফল, হিস্কুল, লাক্ষা এই 

সমস্ত দ্রব্য একন্ পাক করত এষধ প্রস্থত করিবে। পরে হরীতকীর বায় 

স্বার। দস্তমার্জন করিয়া উক্ত ওঁধধ লেপন করিলে রক্ত বর্ণ দত্ত শ্বেতবর্ণ হয়! 

হরিদ্রানি স্বপত্রণি পিপ্লল্যে। মরীচানি চ। 

বিডজভদ্রং মুস্তঞ্চ সপ্তমং বিশ্বভেষজং ॥। 

গোমুজ্জেণ চ পিষ্টৈ.ব কৃত্বা চ বটিকাং শিবে। 

অজীর্ণজঙ ভবেচ্চৈৰং দ্বয়ং বিস্চিকাপহং ॥ 

হাজরা, নিশ্বপত্র, পিপ্লী মরিচ, বিড়ঙ্গ, মুথা ও শুঠী এই সমস্ত দ্রব। 
একত্র গোমৃত্রের সহিত মর্দন পূর্বক বটিকা প্রস্তত করিবে। এই বটিকার 
একটী সেবন করিলে বিস্চিক1 বিদুরিত হইয়া থাকে। 

পটোলং মধুন। হস্তি গোমুত্রেণ তথার্ববদং । 

এষ চ শঙ্করীবপ্তিঃ সর্ববনেত্রাময়াপহা! ॥ 

উপরোক্ত বটী মধু সহযোগে মর্দন করিয় নেত্রে প্রদান করিলে চক্ষুর 
ছান এবং গোমৃত্রের সাহত সেবন করিলে অর্বদ নামক রোগ বিনাশ 
পায়। ইহাকে শঙ্করাঁততি কহে, ইহা ছারা সর্কপ্রকার চক্ষুরোগ বিনষ্ট 

হইয়া থাঁকে। 

কর্ণয়োঃ কৃমিনাশঃ স্াৎ কটুতৈলস্থ পুরণাৎ। 

কটু তৈল কর্ণরক্কে, পূরণ করিলে কণের কৃমি বিনষ্ট হুয়। 
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মূলকং স্বিগ্ভ মন্দাগ্সৌ রসং তস্ত প্রপৃরয়েং। 
কর্ণয়োঃ পৃরণাত্তেন কর্ণআ্বাবে। বিনশ্যতি ॥ 

মন্দাগ্রিতে মূলক সিদ্ধ করিয়৷ তাহার রল কর্ণে পূরণ করিলে কণ- 

শ্াব বিনাশ পায়। 

শু্ষমূলকগুঠীনাং ক্ষারো হিন্কু মহৌষধং। 
শতপুষ্পা বচা কুষ্ঠং দার শিগ্র রসায়নং ॥ 
সৌবর্চলং যবক্ষারং তথা সর্জকসৈম্ধবং । 

তথ৷ গ্রন্থি বিড়ং মুস্তং মধুযুক্তং চতুণগ্চণং ॥ 

মাতুলুঙ্গরসস্তদ্ধৎ কদল্যশ্চ রসে হি তৈঃ। 

পরুতৈলং হরেদাশু আবাদীংশ্চ ন সংশয়; ॥ 

শুষ মূলকের ও শ্ুঠার কার, ভিঙ্ু, শুঠা, শুল্ফ।, বচ, কুড়, দারু ভরিদ্র। 

পজিনা, সৌবচ্চপ, ঘবক্ষার, ধূপ, সৈদ্ধব, পিপ্লপী, বিড়ঙ্গ, ও মুখ এই সমস্ত 

স্তর সহিত চারিগুণ মধু$ লেবুর রস ও কদলীর রস একত্র করিয়া তৈল 

পাক করিবে । এই তৈল সেবন করিলে নাধীজাতির শ্রাবাদি রোগ 

বিদুরিত হয়। 

মর্কপত্রং গুহীত্বা তু মন্দাগ্ৌ তাপয়েচ্ছনৈঃ 
নিষ্পীড্য পৃরয়েং কণৌ কর্ণশুলং বিনশ্যতি || 

আকন্দের পত্র মন্দ মন্দ অগ্রিভে সন্তপ্ত করিয়া নিষ্পীড়ন করত রস 

বাহির করিয়! সেই রমছার! কর্ণপুরণ করিলে কর্ণশূল বিনাশ পাই থাকে। 



কালীতন্ত্রম্ ১৫০ 

প্রিয়লুমধুকা যষ্টিধাতক্যুৎপলপংক্তিভিঃ। 
মগ্রিষ্ঠালোখ্রলাক্ষাভিঃ কপিথন্বরসেন চ। 
পচেত্ৈলং তথা স্ত্রীণাং নশ্টাৎ ক্লেদ; প্রপূরণাৎ ॥ 

প্রয়ঙ্ু, হষ্টিমধু, ধাতকী,উৎপল, জবা) জো, লাক্ষা ও কদবেলের 

স্বরস এই »মন্ বস্ত্র সঠিত তৈল পাক করিয়া সেই তেল পুরণ করিলে 

নারীগণের আাধাদি দোষ বিনাশ পায়। 

সর্ষপাশ্চ বচা চৈব মদনস্য ফলানিচ। 

মার্জারবিষ্টা ধুক্রং স্ত্রীকেশেন সমস্থিতঃ 
চাতৃর্থকহরো ধুপে। ডাকি নীজ্বরনাশক? ॥ 

সর্ষপ, বচ, মদনফল, মানত্ারের বিষ্ঠা, ধুস্তরবীজ, ও স্ত্রীলোকের কেশ 

এই সমস্ত দ্রব্য একঝ্ করিয়া তদ্বারা ধৃপ প্রদান করিলে চাতুর্থক জর ও 

ডাকিনী জ্বর বিনাশ পায়। 

তাম্থুলঞ্চ ঘুতং ক্ষৌত্রং লবণং তাম্রভাজনে । 

তথ পয়ঃ সমাধুক্তং চক্ষুঃ-শুলহরং পরং ॥ 

তাস্থুল, ঘ্বৃত, মধু ও লবণ এই সমন্ত দ্রব্য তাত্রপাত্রে দুগ্ধ সহযোগে 

মঙ্দন করিয়া নেস্ছে প্রদান করিলে নেত্রশুল বিনষ্ট হয়। 

*ঙ্মামলকং পত্রং-ধাতক্যাঃ কুস্থমানি চ। 

পিষ্ট। তৎপয়স! সাদ্ধং সপ্তাহং ধারয়েন্ুখে । : 
স্নিগ্ধা; শ্বেতাশ্চ দস্তাশ্চ ভবস্তি বিমলপ্রভাঃ ॥ 



১৫১ কালীতন্ত্রম্ 

শঙ্খ, আমলকী, তেজপত্র, ধাইপুষ্প এই সমন্ত ছৃপ্ধ সহযোগে পেষণ 

করিয়া সাত দিন মুখে ধারণ করিলে দস্তসমূহ িগ্ধ, শুত্রবর্ণ ও পর্বত 

হ্য়। 

পিপ্ললী ত্রিফলাচুর্ণং মধূনা লেহয়েন্নরঃ | 
নশ্যতে পীনন; কাসঃ শ্বাসশ্চ বলবন্তরঃ ॥ 

পিপ্নলী ও ত্রিফল। চর্ণ করিয়া মধু সহযোগে গেহন করিলে দারুণ শ্বাস, 

কান ও পীনস রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে । 

সুধা চ হরিতালঞ্ শঙ্ঘভস্ম মনঃশিলা । 

সৈম্ধবেন সহৈকত্র ছাগীমৃত্রেণ পেষয়েৎ। 

ততক্ষণাদ্বর্নাদেব লোমশাতনমুমং ॥ 

বিষ, হরিতাল, শঙ্খভন্্, মন:শিলা ও সৈষ্ধব এই সমন্ত দ্রব্য একত্র 

ছাগমৃত্রের সহিত মর্দন করিয়া তুদ্দবারা লেপ প্রদান ঝরিলে ত্রতা বোম 

সকল উঠিয়া যায়। | 

হরীতকী বচা কুষ্ঠং ব্যোষং হিঙ্গু মনঃশিল|। 
কাসে শ্বাসে চ হিকায়াং লিহযাৎ ক্ষোন্দ্ৈঃ ঘৃতপ্লতং ॥ 

হরীতকী, বচ, কুড়, ত্রিকটু, হিজু, ও মনংশিল1 এই সমস্ত দ্রব্য প্রত ৪ 
মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়। লেহন করিলে কাস, শ্বাস ও হিক্কারোগ বিন 

হইয়! যায়। 



কালীতন্ত্রম ১৫২ 

শুঠী চ শর্করা চৈব তথা ক্ষৌত্রেণ সংযুতা । 
কোকিলম্বর এব স্য।দ্্গুপ্িকাভূক্তিমাত্রতঃ ॥ 

শুঠী ও শর্করা মধুর সহিত মিশ্রিত করত গুড়িক করিয়৷ ভক্ষণ 

করিলে কোকিলের সদৃশ কঠস্বর হইয়! থাকে | 

সমূলচিত্রকং ভন্ম পিগ্ললীচুর্ণকং লিহেৎ। 

শ্বাসং কাসঞ্চ হিকাঞ্চ মধুমিশ্রং স্ুরেশ্বরি ॥ 

সমূল চিতাভম্ম ও পিপ্নপীচুর্ণ এই ই দ্রব/ মধুর সহিত মিশ্রিত করির! 

(লছন করিলে শ্বাস, কাস ও হিকারোগ বিনাশ পায় । 

অতসীমাধগোধুমচুর্ণং কৃত্ব। তু পিগ্ললীং। 
ঘৃতেন লেপয়েদগাত্রমেভিঃ সার্ধং বিচক্ষণ: । 

কন্দর্পসদূশে। মার্ত্যো। নিত্যং ভবতি নিশ্চিতং ॥ 

অতম্ী। মাষ, গোধূম ও পিপ্ললী এই সমস্ত চূর্ণ করিয়া স্বত সহ মিশ্রিত 

করত প্রত অঙ্গে লেপন করিলে কন্দর্পের নায় কাস্তিমান্ হওয়া যায়। 
সিসি 

নীলোতপলং শর্করা চ মধুকং পদ্মকং সমং। 

তলোদকসং মিশ্রং প্রশমেদ্রক্তবিক্রিয়াং ॥ 

নীলোৎ্পল, শর্করা, মধু ও পদ্ম এই সমস্ত তুলা পরিমাণে লষ্টয়া তওুল- 

জলের সহিত সেবন করিলে রক্তবিকার প্রশান্ত হইয়া থাকে । 



১৫৩ কালীতন্ত্রমূ 

শর্করাং মধুসংযুক্তাং পীত্া' তও্লবারিণ]। 
রক্তাতিসারশমনং ভবতীতি ন সংশয়ঃ ॥ 

তণডুলজলের সত শর্করা ও মধু মিশ্রিত করত পান করিলে 

রক্তাতিসার বিনষ্ট হয়। 

কুষ্ঠ স্বচ্ণিতং কৃত্বা সৃতমাক্ষিকসংযুতং । 
ভক্ষয়েৎ ব্বপ্রবেলায়ং বলীপলিতনাশনং ॥ 

কুড় উত্তমরূপে চুর্ণ করিয়া! ঘ্বত ও মধুর পঠিত মিশিত করত নিদ্রা 

সময়ে ভোজন করিলে বপীপলিতাদি নদ্ধ লক্ষণ তিরোছিত ভয়। 

ধাতকীং সোমরাজীঞ্চ ক্ষীরেণ সহ পেষয়েৎ। 

দুর্্বলশ্চ ভবেৎ স্থলে নাত্র কাধ্য। বিচারণ। ॥ 

ধাই পুষ্প ও সোমরাজী দৃগ্ধের সহিত পেষণ করিয়া ভক্ষণ করিলে 

হর্ববল ব্যক্তিও বলবান্ হয়। 

যবাস্তিলাশ্বগন্ধ! চ মুষলী সরলা গুড়ং। 
এভিশ্চ রচিতাং জগ্ধা1! তরুণো বলবান্ ভবেৎ ॥ 

যব, তিল, অশ্বগন্ধা, তালমূলী, সরলকাষ্ঠ ও গুড় এই সমন্ত ভোজন 

করিলে তরুণবয়স্ক ব্যক্তি অত্যন্ত বলশ্শলী হইয়। থাকে । 



কালীতন্ত্রম্ ১৫৪ 

হিন্কৃং সৌবর্চলং শুগাং পীস্থা তু কথিতোদকৈঃ | 
পরিণামাখ্যশুলঞ্চ অজীর্ণ ফেব নশ্বাতি ॥ 

হিঙ্গু, সৌবচ্চল, ও শুঠী এঠ কয় দৃব্যের কাথ সেবন করিলে পরিণাম- 

শল ও অজীর্ণ রোগ ধ্বংস হয়। 

শর্করামধুসংযুক্তং নবনীতং বলী লিহেৎ। 

ক্সীরাশী চ ক্ষয় পুষ্টিং মেধাখৈবাতুলাং লভেৎ ॥ 

শকরা ও মধুর সহিত নবনীত লেহন পূর্বক ক্ষার সেবন করিলে 

ক্ষয়রোগী বিলক্ষণ পুি ও মেধা লাভ করে সন্দেহ নাই। 

পীত্বা ক্ষীরং ক্ষৌদ্রযুত ং নাশয়েদস্যজঃ শ্রুতিং । 

মধু ও ছুগ্ধ একত্র করত সেবন করিলে রক্তস্রাব বিনাশ পাইয়া থাকে: 

অটরূষকমূলেন ভগং নাভিঝ লেপয়েৎ। 
সুখং প্রস্থয়তে নারী নাত্র কাধ্য। বিচারণ! ॥ 

বামকের মূল পেষণ পূর্বক নাতিদেশে প্রলেপ [দলে অনায়াসে স্থুধে 

গ্রসব হইয়। থাকে, ইহাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। 

পারাবতস্থা চাক্ষীণি হরিতালং মনঃশিল|। 

এতদেযাগাদ্ বিষং হস্তি বৈনতেয় ইবোরগান্॥ 



কে 

১7৫ | . কালীতন্ত্রম 

পারাবতের চক্ষু, হরিতাল ও মন:শিল1 এই সমস্ত দ্রবা একত্র করনত 

সেবন করিলে গরুড় দর্শনে সর্পের স্তায় বিষ বিদুরিত হয়। 

্রঙ্মদণ্ডীতিলান্ ক্কাথ্য চূর্ণং ত্রিকটুকং পিবেৎ। 
নাশয়েৎ রক্তগুল্ানি নিরুদ্ধং রক্তমেব চ ॥ 

্রক্মদ গ্ী ও তিল ইহাদিগের কাথ গ্রস্থত করিয়। তংসহ ব্রিকটচণ 
পান করিবে । ইহ দ্বার! রুক্তগুল্স ও রক্তনিরোধ প্রশান্ত হয়। 

সৈঙ্গবং ব্রাষণ" চর্ণং দধিমধবাজ্যলংযুতং | 
বৃশ্চিকস্ত বিষং হস্তি লেপোহয়ং পরমেশ্বরি ॥ 

হে পরমেশ্বরি । টসম্ধব, ভ্রিক টুচর্ণ, দধি, মধু, গ্বতি এই সমস্ত দ্রব্য 

একত্র করিয়া তত্বার লেপ প্রদান করিলে বুশ্চিকবিষ বিন হইয়া থাকে 

কুলীরচর্ণ, সক্ষীরং পীতঞ্চ ক্ষয়রোগন্থুৎ । 

দৃপ্ধের সহিত কুলীরচর্ণ সেবন করিলে ক্ষ৮রোগ বিনাশ পায়। 

ত্রিফলার্্রককুষ্ঠঞ্চ চন্দনং ঘৃতসংযুতং। 
এতৎ পলাচ্চ লেপাচ্চ বিষনাশো। ভবেচ্ছিবে ॥ 

ত্রিফলা, আদা,কুড়, চন্দন ও স্বৃত এই লমন্ত দ্রব্য প্রঙ্টেকে অটতোল। 

পরিমাণে লইয়। একত্র করত তদ্দারা লেপ প্রদান করিলে বিষদোধ বিনা*। 

প্রা হয়। 



কাঁলীতন্ত্রম ১৫৬ 

যষ্টিমধুপলৈকেন পরুমুষণোদকং পিবেৎ। 
বিষ্টস্তিকাঞ্চ হাংশৃলং হরত্যেব স্থুরেশ্বরি ॥ 

হে স্থরেশ্বরি! যষ্টিমধু একপল উষ্ঠ জলের সঠিত মেবন করিলে 

বিষ্টন্তিক। ও হৃৎশুল বিনাশ পায়। 

ও চিড় জু | 

মন্ত্রোইয়ং ভরতে দেবি সর্ননবৃশ্চিকজং বিষং ॥ 

ভে পার্বতি। গু হ্ং জঃ এই মন্ত্র পাঠপূর্ববক হন্তার্পণ করিলে 
যাবতীয় রুশ্চিকবিষ বিনাশ প্রাঞ্চ হইয়া থাকে । 

পিপ্ললী নবনীতঞ্চ শুগবেরঞ্ সৈন্ধবং । 
মরীচং দধি কুষ্ঠঞ্চ নস্তে পানে বিষং হরেৎ ॥ 

পিপ্লী, নবনীত, শৃঙ্গবের, দৈন্ধব, মরীচ, দধি, ও কুড় এই সকল দ্রব্য 

একত্র করিয়া তর্খ্বারা নস্তা গ্রন্থণ করিলে অথব। উহ সেবন করিলে যাবতীয় 

(বধের প্রতীকার হয়। 

মরীচং শুঙ্গবেরঞ্চ কুটজত্চমেব চ। 

পানাচ্চ গ্রহণী নশ্বেচ্ছশাঙ্কাকৃতিশেখরে ॥ 

হে শশিথেরে ! মরিচ, আদ।, কুটজত্বক্ এই সমস্ত দ্রবা সেবন ছার! 

গ্রহণী বিনষ্ট হয়। 



১৫৭ কালাতস্ত্রম 

হরীতকীকুষ্টচুর্ণং কৃত্বা৷ আশ্তঞ্চ পৃরয়েং। 
শীতং পীত্বাথ পানীয়ং সর্ববছদ্িনিবারণং ॥ 

হরীতকী ও কুড় চু করত মুখে পূরণ করিবে। তদনন্ধর শীতল জল 

পান করিলে যাবতীয় ছ্দিরোগ বিদুরিত হয়। 

পিপ্ললী পিগ্নলীমূলং মরীচং ভগরং বচা। 
দেবদার রসং পাঠাং ক্ষীরেণ সহ পেষয়েৎ। 

অনেনৈব প্রয়োগেণ অতীসারে! বিনশ্যতি ॥ 

পিগ্ন পী, পিগ্নলীমুল, মরিচ, তগর, বচ, দেবদার,, রস, আক্নাদি এঠ 

সমণ্ত বন্ধ হুগ্ধের সহিত মর্দিন করিয়া ভক্ষণ করিলে অতীসার নিবাগিত 

হয়| 

অশ্বগন্ধাভয়! চৈব উদকেন সমং পিবেৎ। 

রক্তপিত্তং বিনশ্োত নাত্র কাধ্য। বিচারণ। ॥ 

অশ্বগন্ধা ও হ্রীতকী জলের সহিত পেষণ করিয়া সেবন করলে 

রক্তপিত্ত রোগ বিনাশ পায়, ইহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই । 

মরীচতিলপুম্পাভ্যামঞ্জনং কামলাপহং। 

মরীচ ও তিলপুষ্প এই ছুই দ্রব্য পেষণ করত তন্বারা অঞ্জন প্রদান 

করিলে কামলারোগ বিদ্ুরিত হয়। 



কালীতম্ত্রম ১৫৮ 

সনন্তং শৃঙ্গবেরঞ্চ সৃশ্মচর্ণানি কারয়েৎ। 
গগ্গুলং গুড়তুল্যঞ্চ গুলিকমুপযুজ্য চ। 

বায়ুস্সায়ুগতঞ্চেব অগ্নিমান্দ্যঞ্চ নাশয়েৎ ॥ 

অনস্তমূল ও আদা উত্কষ্টরূপে চুণ করত তাহার ধমভাম গুগ্গুল ও 

গুড় মিশুত করত গুপিক! প্রস্থ তন করিবে । এই গ্ুলিক। লেবন দ্বার। 

বাঘরোগ, সাযুগত রোগ ও মন্দাগি বিদুরিত হয়। 

রীতকী সমগুড়া মধুনা সহ যোজিত]। 
বিরেচনকরী দেবি ভবভীতি ন সংশয় ॥ 

ঠেদেবি। হরীতকী ও গুড় তুলা পরিমাণে গ্রহণ পূর্বক মধুর সহিত 

মিশ্রিত করিয়া সেবন করিবে । উ। দ্বার! বিরেচন ভইয়। দেহ বিশ্ুদ্ধ হয়। 

শঙ্ঘপুষ্পীন্ত পুষ্যেণ সমুদ্ধত্য সপত্রিকাং । 
সমূলাং ছাগীছুগ্ধেন অপস্মারহরং পিবেৎ ॥ 

পুানক্ষত্রে পত্রসহ শঙ্খপুষ্পীবৃক্ষ উত্তোলন পূর্ববক ছাগীছুপ্ধ সহ মদ্দিন 

করিয়। সেবন করিলে অপম্মার রোগ বিনাশ পায় । 

ত্রিফল৷ চিত্রকঞ্চেব তথা কটুকরোহিনী । 
উরুস্তসম্তহরো৷ হোষ উত্তমন্ত বিরেচনং ॥ 



৪ কালীতন্ত্রম 
'শ্রফলা, চিতা ও কটকী এই সমস্ত বগ্ধ একত্র করিয়া মন্দন পূর্বক 

লেপ প্রদান করিলে উরুত্স্ত বিনাশ পায় এবং সেবন করিলে উত্তম 

বিরেচন হইয়া থাকে। 

গুড়চীপদ্নকারিষ্টধন্তাকং রক্তচন্দনং । 
পিত্ৃশ্রেত্বজ্বরজ্ছ দিদাহতৃষ্ণাস্রমগ্রিকৃত ॥ 

ড চী, পদ্মকা্, ধনিয়া, কুড়, রক্ত5ন্দন এই সমস্ত দ্রবা দ্বারা পিতশ্নেখ 

ও, ছদ্দি, দাহ ও তৃষ্ণা বিনাশ পায় এবং আগ্রবুদধি হইয়া! খাকে। 

হরীতকী শঙ্গবেরং দেবদারু চ চন্দনং 

কাথয়েচ্ছাগছুক্ষেন অপামাগস্ত মুলকং 

জয়ন্ত্যা বা চোরুস্তন্তং সপ্তরাত্রে তু নাশয়েৎ ॥ 

হবীতকী, আদা, দেবদারু, রক্তচন্দন, এপামাগের দুল ও জয়স্তীমূল এই 

সমস্ত দ্রব্য অজাঢগ্চসহ পাক করিয়া সেই ক্কাথ সেবন করিলে সাত দিন 

দধো উন্মত্ত বিনষ্ট হইয়া থাকে । 

শ্রোত্রে বদ্ধ! শঙ্খপুষ্পী ভ্বরং মন্ত্রেণ বৈ হরে । 

ও জস্তিনী স্ত্তিনী মোহয় সর্ধবব্যাধীন্ মে বজ্রেণ 

ঠঃ ঠঃ সর্বব্যাধীন্ বজ্েণ ফট্॥ 

শঙ্ঘপুপ্পীর মূল উত্তোলন পূর্বক ও জন্ভিনী ন্ম্তিনী ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ 

সহকারে কর্ণে বন্ধন করিলে জর বিনাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে । 



কালীতন্ত্রম ১৬৯ 

অাহুগ্ধমার্দকঞ্চ পীতং প্লীহাদিনাশনং। 

অজাছুদ্ধের সহিত আদ মিশ্রিত করত পান করিলে প্রীহা প্রভৃতি 

বিনষ্ট হয়। 

সৈশ্ধবঞ্চ বিড়জঞ্চ সোমরাজী তু সর্ষপঃ। 
রজনী দ্বে বিষঞ্চেব গোমৃত্রেণৈব পেষয়েৎ। 
কুষ্ঠনাশশ্চ তল্লেপাৎ নিম্বপত্রাদিনা তথা ॥ 

ঈৈদ্ধব, বিড়ঙ্গ, সোমরাজী, সর্ধপ, হরি্রা, দারুহরিদ্রা, বিষ ও নিপনর 
এই সমস্ত দ্রব্য গোমুত্র সহ পেষণ করিয়া লেপন করিলে কুষ্ঠরোগ পলায়ন 

করে। 

জনুফলং হরিদ্রা চ সর্প স্যৈব চ কঞ্চুকং। 
সর্ববজ্বরাণাং ধুপোহয়ং হরশ্চাতুর্থকস্য চ ॥ 

জনুফল, হরিদ্র! ও সর্পের খোলন এই কয় বস্ত একত্র করিয়৷ ধৃপ 

প্রদান করিলে সর্বপ্রকার জর, বিশেষতঃ চাতুর্থকজর বিনষ্ট হইয়! থাকে ! 

পিপ্পলীঞ্চ হরিদ্রাঞ্চ গোমৃত্রেণ সমস্থিতাং। 
প্রক্ষিপেচ্চ গুহাদ্ধারে অর্শাংসি বিনিবারয়েৎ ॥ 

পিপ্ললী ও হরিদ্র। এই হই দ্রব্য গোমৃত্রের সাহৃত মদ্দিন করিয়া মল- 

দ্বারে প্রদান করিলে অশরোগ বিন হয়। 



১৬১ কালীতন্ত্রম 

করবীরং ভূঙ্গপত্রং লবণং কুষ্ঠকর্কটং 
চতুগ্ডণেন মুত্রেণ পচেত্তৈলং হরেচ্চ তৎ। 
পামাং বিচ্চিকাং কুষ্টমভ্যঙ্গাদ্ধি ব্রণানি বৈ ॥ 

করবীর, তৃঙ্গরাজপত্র, লবণ, কুড়, কর্কট, এই সমস্ত বস্ত্ব এবং 

তৈল ও তৈলের চতুগ্ডণ গোমৃত্র এই সঞ্ল একত্র করিয়া তৈল পাক 

করিবে । এই তৈল দ্বারা পাম1, বিচচ্ষিক] প্রভৃতি কুষ্ঠ ও ব্রণ বিনাশ 
প্রাঞ্থ হয়। 

পিপ্পলীমধুপানাচ্চ তথ) মধুরভোজনাৎ। 

প্লীহা বিনশ্যতে দেবি তথা শুরণসেবনাৎ ॥ 

হে দেবি! পিপ্ললী ও মধু একত্র মিশিত করিয়া পান করিলে, মধুর 

দ্রব্য আহার করিলে কিংব। গল ভক্ষণ করিলে, প্রাহারোগ বিনাশ পাইয়! 

থাকে। ও 

রজনীকদলাক্ষারলেপঃ সিধাবিনাশনঃ । 

কুষ্টস্ত ভাগমেকন্কু পথ্য] ভাগদ্বয়ং তথ! | 
উঞ্চোদকেন সংপীত্বা কটিশূলবিনাশনঃ ॥ 

হরিদ্রা ও কদলীর ক্ষার একত্র করিয়া তন্বারা লেপ প্রদান 

করিলে মিক্স নাম! কুষ্ঠ বিবুরিত হয়। একভাগ কুড় ও ছুই ভাগ 

ভরিতকী একত্র করত উষ্ণ জলের সহিত সেবন করিলে কটিশল বিন? 

হতরা থাকে। 

১১ 



ক।লীতন্ত্রমূ ১৬২ 

মাতৃলঙ্গস্ত নির্যাসং গুড়াজ্যেন সমন্বিতং | 

বাতপিত্তজশুলানি হস্তি বৈ পানযোগতঃ | 

শুঠাী সৌবর্চলং হিন্ু পাত্বা হৃদয়ারোগনু ॥ 

লেবুর এস গুড় ও স্বৃত মহ মিশ্রিত করিয়া+সেরন করিলে বাযুপিস্ত- 

জন্তি খলরোগ ধ্বংস হম এবং শুগী, সৌব্চল ও হিন্ু এই সমস্ত দ্রব্য 

এবন্ত্র করিয়। পান করিলে হৃদয়রোগ দূর হইয়া থাকে । 

লৌহচুর্ণং তক্রপাতং পাওুরোগহরং ভবেৎ। 
_ ভঞ্ডলীয়কগোক্ষুরমূলং পীতং পয়োহন্থিতং ॥ 

কামলাদিহরং পীতং মুখরোগহরং তথা । 

জাতীমুলং তক্রপীতং কোলমূলং ত্বজীণনুৎ ॥ 

তক্রের সহিত লৌহচুণ সেবন করিলে পাঙঁরোগ বিনষ্ট হয়। ছুক্ধের 

সত নটিয়াশাক ও গোক্ষুরের মূল মদ্দন করত সেবন করিলে কামলা ও 

মুখরোগ প্রশান্ত হইয়া থাকে আর তক্রের সহিত জাতীমুল ভক্ষণ করিলে 

'অজীর্ণরোগ (বিনাশ পায়। 

কেতকীপত্রজং ক্ষারং গুড়েন সহ ভক্ষয়েৎ। 
তক্রেণ শরপুজ্খাং বা! পীত্ব। প্লীহাং বিনাশয়েৎ ॥ 

কেতকীপাতার ক্ষার গুড়ের সহিত কিংবা শরপুঙ্খা তক্রের সহিত 
পান করিলে প্লীহারোগ ধবংস হইয়া থাকে। 



১৬৩ কালীতন্ত্রমূ 

সতক্রকুশমূলংব। বাকুচীমূলমেৰ বা । 

*.. কাঞ্জিকেন চ.ব্যাকুচ্য। মূলংনৈ দন্তরোগনুৎ ॥ 

শুক্রের সহিত কুশমূল ও সোমরাজীর মুপ সেবন করিঙ্গে কিংবা কাঞ্জির 

সহি সোমরাজীর মূল ভক্ষণ করিলে দম্তরোগ বিনাশ প্রাপ্ত হয়। 

তথেন্দ্রবারুণীমূলং বারিপীতং বিষাদিহ্ৃং | 

স্থরভিকানুলপানাদ্বতনাশেো ভবেচ্ছিবে ॥ 

ভে শিবে! জলের সহিত গাথালশপার মূল ভক্ষণ করিলে বিষদোষ 

বনষ্ট তয় আর চম্পকরুক্ষের মূল ভক্ষণ দ্বারা বাতরোগ দর হহরা থাকে । 

শ্বেতাপরাজিতামুলং পিপ্প লী শুঙ্গিকাযুতং । 

' পরিপিষ্টং শিরোলেপাত শিরঃশুলবিনাশুনং ॥ 

শ্বেত অপরাজিতা মূল, পিপ্নলী ও গুষা এই সমস্ত একত্র উত্তমরূ,প 
“পষণ করিয়। তন্ঘারা মস্তকে লেপ প্রদান করিণে শিরঃশল বিন হয় 

াঁকে। 

শিরোরোগহরং লেপাৎ গুঞ্জাচর্ণ, সকার্তিকং। 

গঞাচুরণ কাধির সহিত একত্র করিয়া লেপন করিলে শিরোরো'গ 

দ্বংস ভয়। 

নিগুগ্ডিকাশিফাং গীত্ব। গগুমালাবিন।শনং । 

নিসিন্বার মূল ভক্ষণ দ্বারা গগ্ডমাল] রোগ বিনাশ পাইয়। থাকে । 



কালীতত্তম - ১৬৪ 

বাতজ্বরহরঃ কাথো গুড়চ্যা মুস্তকম্ চ। 

তরাজভৈঃ কৃতঃ ক্কাথঃ পিত্ুজ্বরহরম্তথা ॥ 

গুড়,চী ও মুখা এই দুই দ্রব্যের কাথ দ্বারা বাতঞ্জ জর এবং দুরালতাঁর 

ককাথ দ্বারা পিতজ জর প্রশান্ত হইয়া থাকে । 

কিন্তু শুণুষ দেবেশি জ্বরাদৌ লঙ্ঘনং হিতং। 
কাথবারি ততঃ পীত্বা নির্ববাতপ্রদেশে বসেৎ ॥ 

কিন্ত হে দেবেশি। জ্বর হইগ্ে সর্বগ্রথমে লজ্বন অর্থাৎ উপবাস 

প্রশস্ত | তখ্পরে ক্বাথবার পান করিয়া নির্বাত স্থলে অবস্থতি 

করিবে। 

শু্াপর্পটুস্তৈশ্চ বালকো শীরচন্দনৈঃ। 
সাজ্য; কাথঃ শ্লেঘজন্ত সম্ুগীঃ সছুরালভঃ। 

সবালক: সর্ববজ্বরং সশুগীঃ সহপর্প টঃ ॥ 

শুপী, ক্ষেতপাপডা, মুখা, বাণা, বেণামূল ও চন্দন এই পমস্ত বস্তুর 

রাখ করিয়। তাহাতে শুস্ীচূর্ণ ও ছুরালভার চর্ণ গ্রক্ষেপ দিয় কিঞ্চিৎ দ্বৃত 

সহযোগে সেবন করিলে শ্সেম্মাজনিত জরের উপশম হইয়া থাকে আর 

বালা, শুঠী ও ক্ষেতপাপড়া এই সকল দ্রব্যের ক্কাথ দ্বারা সর্কপ্রকার জর 

[বিনাশ পায়। 

কফবাতন্তবরে দেয়ং লমুষ্ণং পিপাসিনে। 

বিশ্বপর্পটকোশীরমুস্তচন্দনসাধিতং ॥ 



১৬৫ | কালীতত্বম, 

বাতশ্রেম্মজরে রোগীর তৃষ্। হইলে শুঠী, ক্ষেতপাপড়া॥ বেণামূল, মুখা, 
€ রক্তচন্দন এই সমস্ত বস্তর সহিত জল সিদ্ধ করিয়া! উষ্ণ থাকিতে 

থাকিতে পান করিতে দিবে। 

তিক্তা পাঠা পটোলঞ্চ বিশালা ত্রিফলা ত্রিবৃৎ। 

সক্গীরে। ভেদনঃ কাথঃ সর্ববজ্বরবিশোধনঃ ॥ 

কটুকী, আক্নাদি, পটোল, গোরক্ষক কটী, ভ্রিফলা, তেউড়ী, এই 

সমস্ত দ্রবোর কাথ করিয়া ছুগ্ধলহ্ মিশ্রিত করত সেবন করিলে উদবভেদ 

হইয়] সর্ধগ্রকার জরের নিবৃত্তি হয়। 

ধন্যকা নিন্বমুস্তানাং সমধুশ্চ মহেশ্বরি । 

পটোলপত্রযুক্রস্ত গুড় চাত্রিফলাযুতঃ 
পীতোইখিলভ্রহরঃ ক্ষুধাকৃদ্ধাতনুত্বয়ং ॥ 

ধনিয়া, নিশ্ব, মুখা, পটোলপত্র, গুড় চী ও ত্রিফলা এই সমস্ত বস্তুর কাথ 
করিয়৷ মধু সহযোগে সেবন করিলে যাষতীয় জ্বর বিনাশ পায়, ক্ষুধা বুদ্ধি 

হয় এবং বাতরোগ বিনাশ পাইয়া থাকে । 

পাচনং পিপ্ললীমূলং গুড় চীবিশ্বভেষজং। 
বাতজ্ঘরে ত্বয়ং কাথো। দত্তঃ শাস্তিকরঃ পরঃ। 

পিত্বজ্বরনুৎ সমধুঃ ক্কাথঃ পর্প টনিম্বয়োঃ ॥ 

পিপ্পলীমূল, গুড়চী ও শুঠী এই সমস্ত দ্রব্যের কাথ সেবন করিলে 
বাতজর বিনাশ পায় এবং ক্ষেতপাপড়া ও নিম্ব এই ছুই দ্রব্যের ককাথ 

মধুমহ সেবন করিলে পৈত্তিক জর ধ্বংস হইয়। থাকে | 



কালীতন্ত্রম ১৬৬ 

দদ্যাত হুশীতলং বারি তৃট্ছদ্িজ্বরদা হনু । 

বিল্লাদিপঞ্চমূলম্য কাথঃ স্াদ্ধাতিকে জ্বারে ॥ 

স্থশীতল জলপান দ্বারা তষ্ণ', 1দ, জর ও দাহ বিনাশ পায় 

এবং বিস্বার্দি পঞ্চমুলের * কাথ পান কারলে বাতিকজর প্রশান্ত 

হ্য়। থাকে । 

কাথশ্চ তিজ্তকৈর গুড চীশুগামুস্তকৈ?। 

পিস্তজ্বরহরঃ স্যাচ্চ জান্তি গিরিনন্দিনি ॥ 

হে পর্বতনন্দিনি | চিরতা, এরও, গুড় টা, শু্টা ও মুখ। এঠ সকল 

দ্রবোর কাথ সেবন দার] পৈত্বিক জর বিদূরিত হয়। 

বালকোশীরপাঠাভিঃ কণ্টকারি কমুন্তকৈঃ। 

জ্বরনুচ্চ কৃতঃ ক্কাথস্তগা বৈ সৃরদীরুণ] । 

বালা, বেণামুূল, আকৃনাদি, কণ্টকারি, ও মুখা এই সমস্ত দ্রবোর 

ক্াথ পান করিলে অথব। কেবমাত্র দেবদারুর কথ সেবন করিলে 

সব্ধপ্রকার জরের উপশম হয়। 

হরিদ্রানিম্বত্রিফলা মুস্তকৈদ্দেবদারুণা । 
কষায়ং কটুরোহিণ্যা সপটোলং সপত্রকং | 

তিিদোধজ্বরনুচ্চ শ্যাৎ পীতন্ত কথিতং জলং ॥ 

বিবাদ পঞ্চমূল-_হিন্ব, শোণা, গাস্তারী, পারুলী ও গণিয়ারা 



১৬৭ . কালী তন্ত্রমূ 

হরিদ্রা, নিশ্ব, ভ্রিফল1, মুখা, দ্েবদার, কটুকী, পটোল, পটোলপত্র 

এন সমণ্ত বস্তর কাথ করিয়া সেবন কগিলে সাম্লিপাতিক জর বিনাশ 

প্রাপ হয়। 

কণ্টকাধ্য। নাগরস্ত গুড় চ্য৷ পুক্ষরেণ চ। 

জগ] নাগবলাচুর্ণং শ্রাসকানাদিনুদ্তবেৎ ॥ 

কণ্টকারি, শুঠা, গুড় চী, কুড ও গোরক্ষ চাকুলিয়।৷ এই সমস্ত বন্ত চুণ 

বরত সেবন করিলে শ্বাস ও কাসাদি রোগ ধ্বংস হগু। 

বচোপকুঞ্চিকাজাতকৃষ্ণাবাসকসৈন্ধবং | 

অজাজী চ যবক্ষারং চিতরকং শকরান্িতং ॥ 

পিহ্টালোড্য জলা্ৈশ্চ খাদয়েদ্ঘুতভঙ্িতং । 
যোনিপার্খার্িহপ্রোগ গুল্মার্শো নিনিবন্ডয়েৎ ॥ 

বচ, কৃষ্ণ জীরক, জাত্িপত্র, তলমীঃ বাসক, সৈন্গব, জীরক, যবপ্ষার, 

চিতা, ও শর্করা এই সমস্ত বস্্ একক্র মর্দন পূর্বক জলে আলোড়ন করিয়া 

স্বতে সম্তার দিবে । ইহা পান করিলে স্ত্রীলোকের যোনিশুল, পার্শবশুল, 

হদ্রোগ, গুলু ও অর্শ বিনষ্ট হয়। 

বদরীপত্রসংলেপাৎ যোনিভিন্না প্রশাম্যতি । 

লোধ্রভুন্বীফলালেপাৎ যোনের্দাঢ্যং করোতি চ॥ 

বদরীপত্র পেষণ পূর্বক তদ্দার| যোনিতে লেপ প্রদান করিলে 

যোনিবেদন প্রশান্ত হয় এবং লোধ ওঙ্গাট একত্র মর্দন করিয়া লেপ 

(দলে দৃঢ় হইয়।থাকে। * 



কালীতন্ত্রম, | ১৬৮ 

পঞ্চপল্লবযষ্ট্যকমালতীকুস্থমৈঘৃতিং 

রবিপক্ষমস্থগ্দরযোনিগন্ধবিনশিনং 

পর্চপল্পব, * যষ্টিমধু, আকন্দ ও মালতীপুষ্প এই সমস্ত দ্রব্যের সভিত 

ঘুত মিশিত করিয়া রৌদ্র পক করিবে । পরে উহা সেবন করিলে অস্থগর 
ও যোনিগন্ধ বিনাশ পায় । 

ুগ্বস্থা।দ্ধাঢকং চাজা মন্খগন্ধা চ পুক্রদা 
বন্ধা! পুজ্রং লভেৎ গীন্বা ঘবৃতেন ব্যোষকেশরং ॥ 

অদ্ধ আঢ়ক দুগ্ধ, ঘ্ৃত ও অশ্বগন্ধা একত্র পাক করিয়া সেবন করিলে 

পুলা হয় আব ঘ্বৃত সহ ত্রিকটু ও নাগকেশর সেবন করিলে বন্ধযাও 

পুত্র প্রসব করে। 

কুশকাশোরুকানাং মূলৈগোক্ষুরকম্ত | 
শৃতং ছুগ্ধং সিতাযুক্তং গর্ভিণ্য। শুলনুৎ পরং ॥ 

কুশ, কাশ, এরও ও গোক্ষুর এই সকলের মুলের সহিত দগ্ধ পাক 

কাঁরয়। শকব। মিশ্রিত কত সেখন করিলে গর্ভিণীর শূল ধ্বংস হইয়া 
থাকে । 

* পঞ্চপলনব_-বট, অশ্বথ। কাঠাল, বকুল ও আম এই পঞ্চবৃক্ষের 

পলব হইলেই পঞ্চপল্লৰ বল! ফায়। এ 
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সুতায়! হৃচ্ছিরো বস্তিশ্[লমর্কন্দসংভ্িতং | 
যবক্ষারং পিবেত্তত্ত মন্ত্র কোফ্ঞোদকেন বা ॥ 

প্রসবান্তে যদি প্রন্থতির হৃদয়, শির কিন্বা বপ্তিদেশে বেদন। ভয়, তাহা 

হইলে দির মাত কিন্ব। উষ্ণোদকের সঠিত আকন্দমূল ও যবক্ষাব পান 
করিবে । 

দশমূলীকৃতঃ কাথঃ সাজ্যঃ সৃঠিরুজাপহঃ। 

শালিতগুলচুর্ন্থু সছুগ্ধং দুপ্ধকৃদ্ভবেৎ ॥ 

রশম্ুলর কাথের সহিত ঘ্বৃত পাক করিয়! সেবন করিলে প্রস্থতির 

গাত্র বেদনা খ্দরিত ভয়। ভরপ্ধের সঠিত শালিত্েলর চূর্ণ সেবন করিলে 

প্রন্থতির স্তনে ছৃগ্ধঞ্চার হইয়া থাকে। 

কুষ্ঠ! বচানয়া ব্রাহ্মী মধুকা ক্গৌদ্রসর্পিষী । 
বর্ণাযুঃকান্তিজননং লেহাং বালস্য দাপয়েৎ ॥ 

কুড়, বচ, হরীতকী, ব্রাহ্ষীশাক, যষ্টিমধু, মধু ও ঘ্ৃত এই সমন্ত বস্থ 

বালককে লেহন করাইলে তদীয় বণ, পরমায়ুঃ ও কান্তি বুদ্ধি পাইয়া 

থাকে । 

লৌহো মুস্তকাতিবিষা বমিকাপজ্বরে পিবেগ। 
মুস্তশুগীবিষারুণ-কূটজশ্চাতিসারমুত । 
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লৌহ, মুখ! আতিত এই সমস্ত দ্রবা বমি, কাস ও জ্বর রোগে সেবন 

করিবে অর্থাৎ এই সকল একত্র করিয়া কাখ প্রস্তত করত তাহা পান 

কাঁরবে। মুখা, শু, বিষ, বুম ও কুটজ এষ সমন্ত দ্রব্য একত্র করিম 

ক্কাখ করত পান করিলে অতিসার রোগেগ শিবৃন্তি হয় । 

সিদ্ধ খশর্করা শু্াকণামধুগুড়ৈঃ ক্রমাৎ। 
বর্ধাদিষভয়া সেবা রসায়ন গুণৈধিণা ॥ 

রসায়নাভিলাষী ব্যক্তিরা বাদি ছয় খততে যখাক্রমে সৈষ্ধব, একর 

শুগী; পিগ্ললী, মধু ও গুড়ের সহিত হরীতকী ভোজন করিবে অর্থাং 

বযাকালে সৈন্ধবের স্ভিত, শরৎকালে শকরার সহিত, ভেমন্তকাে 

পটার সহিত, শীতকালে পিগ্নলীর সহিত, বমস্তক্ালে মধুর স্টিত এবং 

নিদাখকালে গুড়ের সহত পেন করিতে হয়। 

মুদুকোষ্ঠম্চ পিত্েন খরে। বাতকফায়া। 

মধ্যম; সমদোষে স্যাৎ ত্রিবুৎ পিত্তে বিরেচনং ॥ 

(পত্তাধিকো মুদু, বাতকফাশ্রয়ে খর এবং স্মদোষে সমবিরেচন 

কণ্তব্য। পিত্তাধিকায হইলে তেউড়ী দ্বারা বিরেচন দিবে। 

শকরামধুসংযুক্তং সৈ্ধবং নাগরং ত্রিবৃৎ 
হরীতকীবিড়ঙ্গানি গোমৃত্রেণ বিরেচনং ॥ 

 শুষ্া, তেউভী, হরীতকী ও বিডঙ্গ এই সমস্ত গোমৃত্রে সিদ্ধ করিয়া 

শর্করা, মধু ও সৈষ্ধবসহযোগে বিরেচনার্থে প্রয়োগ করিবে। 
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এরগুতৈলং ত্রিফলাকাথশ্চ দ্বিগুণস্তথা । 

বাতোল্বণেষু দোষেষু ভোজযিত্বাথ বাময়েৎ ॥ 

বানু প্রবল হইলে এবগুতৈল ও তাহার দ্বিগুণ পরিমাণ ভ্রিফলার ক্কাৎ 

পান করাইয়া বমন করাইবে। 

শালি যষ্টিকগোধৃমক্ষীরং ঘৃতং রসো মধু । 
মজ্জ। শৃঙ্গাট কযবকশেবি্বর্ববারুগোক্ষুরং | 

গান্তারী পোক্ষরং বীজং দ্রাক্ষা খঙ্জ.রকং বলা। 
নারিকেলেক্ষা ত্বগুপ্তা বিদারী চ পিয়ালকং । 

মধুকং তালকুক্সাগুং মুখ্যোহয়ং মধুরো গণ | 

হে পার্বতি। শালিধান্ট, য্টি বান্ত,। গোধুম, ক্ষীর, দ্বত, রস) মধু, 

মজ্জা, পানফিল, যব, কেশুর, ফুটি, গোক্ষুর, গাস্তারা, পুক্ষরবীজ, দক্ষ, 

খজ্জ রঃ বেড়েলা, নারিকেল, ইক্ষু, আলকুশীলতা, ভূমি বুঝ্াণ্ড, পিয়াস, 

বষ্টিমধু, তাল ও বুম্মা্ড এই সমস্ত মধুর গণ বাঁলয়া পরিকীন্ভিত | 

মুচ্ছণদাহ প্রশমন? ষড়িক্্রিয়প্রসাদনঃ | 

কূমিকৃণ কফকুচ্চৈব একোহত্যর্থং নিষেবিতঃ ॥ 

এই মধুর গণ মুচ্ছা ও দাহরোগ প্রশান্ত করে এবং ইহা ছাদ! 

ষড়িক্দ্িয়ের প্রসন্নতা সাধন হয় । হহার মধ্যে যেকোন একটা বস 

অধিকপরিমাণে সেবন করিলে কফ ও কৃমির বৃদ্ধি হইয়া থাকে । 



কাঁলীতন্ত্ম | ১৭২ 

শ্বাসকাসাস্যমা ধর্্যন্বরঘাতার্ববদানি চ। 

গলগণ্ুশ্ীপদানি গুড়লেপ।দি কারয়েৎ ॥ 

উল্লিখিত মধু* গণের গুড়িকা সেবন করিলে কিব| তদ্দার! লেপ 

প্রদান করিলে শ্বাস, কাস, মুখমাধুধয, স্বরঘাত, অর্ববদ, গলগণ্ড এ 

শ্রীপদরোগ্ ধ্বংস হভয়া খাকে। 

দাডিমামলকা মঞ্চ কপিখকরমর্দকে। 

নাতুলুঙ্গা মাতকঞ্চ বদরং তিস্ভিড়ীফলং ॥ 

দধি তক্রং কাপ্তিকঞ্চ লকুচং চায়বেতসং | 

অয্রে। লোণঃ শুগীযুক্তে৷ জারণঃ পাচনে! রসঃ ॥ 
করেঁদনো বাতকুদ্দষ্যো বিদাহী চানুলোমন2 | ৃ্ 

অগ্পোত্য্থং সেব্যমানঃ কুর্ধ্যাদৈ দস্তহর্ষকং ॥ 

দাড়ি, আমলকী, আত, কপিথ ( কদবেল ), করমর্দ, মাতুলুঙ্গ, 
আমড়া, বদরী, তিন্তিডী, দধি, তক্রু, কারঞ্জি, ডস্ক ( মাদার ), আমরুল, 
অস্রবেতস (উকপালং), ও শুী এই সমস্ত দ্রব্য অশ্গণ বালয়৷ পরিবীস্তিত। 
এই সকল দ্রব্য জারণ, পাচন, ক্েদন, বাযুবুদ্ধিকর, অগ্নিবদ্ধক ও বিদাহী। 
পরস্ত এই সমস্ত বগ্থ দ্বারা বাযু প্রভৃতির অনুলোম মাধন হয়। এই 

সকল দ্রব্যের থে কোন একটী অধিক পরিমাণে সেবন করিলে দস্তর্য 
জন্মে। 

শরীরম্ত চ শৈথিল্যং স্বরকণ্টাস্তহাদ্দহেৎ। 

ছিন্নভিন্নব্রণাদীনি পাচয়ত্য গিভাবিতঃ ॥ 
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উপরোক্ত অশ্গণ দ্বার! দেহের শিথিলতা উৎপন্ন হয়, স্বর, ক, মুখ, 

হৃদয় এই সমস্ত স্থানের দাহ জন্মে এব' চিতার রসে ভাবনা দিয়া প্রয়োগ 

করিলে ছিন্নভিন্ন ব্রণা'দর পারিপাক সাধন হইয়] খাকে। 

লবণানি যবক্ষারসজ্ভিকাদিশ্চ লাবণঃ | 

শোধনঃ পাচনঃ ক্লেদী বিঃশ্রষসর্পণাধিকুৎ। 

মার্গরোধী মার্দবকৃৎ স একঃ পরিষেবিতঃ ॥ 

গাত্রকগুকোঠশোথবৈবণ্যং জনয়েদ্রস; 

রক্তবাশং পিত্তরক্তং পুংশ্রেন্দিয়রজাদিকং ॥ 

পঞ্চলবণ, যবক্ষার, সাজিমাটি এই সমস্ত লবণরস বা লাবণগণ বর্লয়। 

অভিহিত । এই সকল দ্রব্য দেহশোধক১ পা6ক, ক্লেনী এবং উহা দ্বা! 

অস্থিবিশ্লেধার্দি সংযোজিত হয়। উহাপিগের মধ্যে যে কোন একটী বস্ধ 

অধিক পরিমাণে সেবন কগিলে মাগগরোধ, দেহের মুছুত্ব, গাত্রকুণ্ড, কোঠ, 

শোথ, ঠবব্য, বাতরক্ত, পিত্বরক্ত, পুংস্বোপঘাত ও ইন্দ্রিয়বিকার জন্মে। 

ব্যেঃশিগ্রমূলকঞ্চ দেনদারু চ কুষ্ঠকং। 
লশুনং ব্ল্গুজীফলং মুস্তা গুগ্গুলু লাঙ্গলী। 

কটুকো দীপনঃ শোধী কুষ্টকণ্ড কফান্তকৃৎ ॥ 
স্থৌল্যালস্তকমিহরঃ শুক্রমেদোবিরোধন | 

একোহত্যর্থং সেব্যমানঃ ভ্রমপাহাদিকুদ্চবেৎ ॥ 

ত্রিকটু, সিনা, মুলক, দেবদারু, ঝুঁড়, রশুন, সোমরাজি, মুখ, 
গুগৃগলুঃ লাঙ্গ্ী, কটুকী এই সমস্ত দ্রব্যকে কটুকাদিগণ কহে। এই 
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₹ছদ্ দ্রব্য অগ্নিবন্ধক, দেহশোধক, কুষ্ঠনাশক, কণ্ডকফহারক, স্কৌগ্য ও 
আঅলম্তনাশক, ক্রিমিভারী এবং শুক্র ৫ মেদো বিরোধী, এই সমস্ত দ্রব্যের 

[মু কোন একটা অধিক পরিমাণে স্বেন করিলে ভ্রম ও দাহ প্রন 
রি 

শহপন তয়। 

কুতমাল? করারাণি হরিদ্রেপ্ধযবাস্ত থা! 

শ্বাতৃকণ্টকবেত্রাণি বুহতীদয়শঙ্থিনী ॥ 

গুড়চী ঢ দ্রবন্তী চ ত্রিবৃন্ম গর কপর্যশি | 
কারবেক্লকবাত্ীকুকরবীরকবাসকাঃ । 
রোহিনী শগ্বপুষ্পা চ কর্কটে৷ বৈ জয়ন্তিকা। 
জাতীবরুণকং নিন্ছে! জ্যোতিত্মতী পুনর্নবা ॥ 

তিক্তে। রসম্ছেদনঃ স্যাদ্রোচনো দীপনস্তথা | 

শোধানো জরতৃষণান্ে। মৃচ্ছাপ্রঃ কণ্ডকাদিজিত ॥ 
বিথা আাক্েদসংশোষে। অতার্থং স ৮ সেবিতঃ 

হনুস্তস্তাক্ষেপকাণ্ডিশিরঃশুলব্রণাদিহৃৎ ॥ 

সোদালু, বংশান্কুর। ভারি, ইন্ত্রযব, বইচ। কৃষ্ণবেত্র, বৃহতী, 

কণ্টকারী, চোরপুস্পা, খড় চী, রী তেউড়ী, থ্লকুডি, করল, বান্তাকু, 

করবীর, বালক, মগ্ি্টা শঙ্খপুষ্পী, কাকুড়, জয়ন্তী, জাতি, বরুণ, দিশ্ব, 

চ্ো'তল্মতী, পুননবা এই সমন্ত ড্রবাকে তিজ্তরস কে । এই সকল 

ডবা রুচিজনক, অগ্রিদীপক, দেহশোধক। জ্রনাশক, তৃষ্কাবিনাশী ও 

মুক্ছাকগড প্রভূত নাশক । এই পকল দ্রব্য অধিক পরিমাণে ভোজন 

করিলে বিগ্মত্রূদ সংশোষণ, হনুত্তস্ত, আক্ষেপক, শিরঃশৃল ও ব্রপা্দি 

বোগ জন্মে। 



১৭৫ কালীতন্ত্মূ 

ভ্রিফলাশল্পকীজন্ব আআাতকবটাদিকং। 

তিন্লুকং বকুলং শালং পালঙ্কমুদগ চিল্পকং। 
কষায়ো গ্রাহকে। রোগী স্তম্তনক্রেদশোষণ? | 

একোভত্থং পেব্যমানে! হৃদয়ে চাথ পীড়কৃৎ। 

মুখশোবজ্বরাধানহনুস্তস্তাদিকারকঃ ॥ 

(একলা, বাবলা, জাম, আআমডাও বট, গাব, বকুল শাল, পাক, 

লাক, ও মুগ এই সমস্ত কষাররস বলিয়া পরিগণিত। এই সকল ভ্রব্য 

গাহী, রোপক, শুস্তক, ক্রেদকফারক 9 শোমক। ভহঙাদিগের মধ থে 

“কান একটী দ্রব্য অধিক পরিমাণে সেবন করিলে হদদপাড়া, মুখশোম, 

জর, আবান, তন্তুস্তন্থ এহ লমস্ত রোগ উৎপন্ন হয়। 

উত্তমস্ত পলং মাত্রা ব্রিভিশ্চাক্ষৈশ্চ মধ্যমে। 

জঘসস্ত পলাদ্েন নেহকাথোৌধধেষু চ ॥ 

নে5, ক্কাথ ও উত্বপাদিতে আাত্রা ভ্রিবিধ বলিয়া কখিত। উম, 

“ধ্যম ও অধম। উত্তম মাঞার পরিমাণ এক পল, মধ্যম মাত্র! ভিন অঙ্গ 

এবং অধম মাতা পলাদ্ধ নাত্র | * 

শ্রীপার্বত্যুবাচ। 

অধুন| ক্রহি মে নাথ কল্মিন্ শান্তে চ কীর্তিমান্। 

পুণ্যবান্ বৈ ভক্টে্্কঃ স্থখীহ পর এব চ॥ 

একপল-*আটতোলা । তিন অক্ষ--ছয় তোলা । অদ্ধপল--চারিতোল।। 



কালীতন্ত্রম ১৭৬ 

পার্বতী কহিলেন, হে নাথ । রোগের উপশম করিতে পারিলে 

চাকৎ্সক যংশালাভ কলে সতা, কিন্তু কোন্ রোগ আরোগ্য কাঁরজে 

সব্বাপেক্ষা কীত্তিমান্ ও পুণ্যবান্ হওয়! যায় এবং কোন্ রোগ আরোগ্য 
করিতে পারিলে ছি কি ইহলোক, কি পরলোক উভ্নত্রই সুখী হইয়া 

থাকে? 

ঞ্রীমহাদেব উব|চ। 

যন্ত চিকিৎসয়া দেবি কুষ্ট্েকো নীরোগো'ভবেহ। 

স এব কীত্তিমান লোকে পরত্র পরম: স্বখী ॥ 

মহাদেব ক/হলেন, হে দেবি! যে বৈস্ক একটামাত্র কুষ্ঠরোগীকে 

আরোগা কঙ্িতে সমথ হন, তিনিই ইহলোকে পরম যশম্বী হয়: 

পরলোকে নিত্য স্থথে সুখী হইতে পারেন। 

অশ্মমেধসহত্রস্ত শতবাজপেয়স্ত চ। 
ধেনৃনাং লক্ষদানস্য লভাতে ছুল্পভিং ফলং ॥ 

হে পার্বাত। লেই বৈছ্ধ সহশ্র অশ্বমেধ। শত বাজপের ও লক্ষ 

ধেনুদানের ফল প্রাপ্ত হন মন্দেছ নাই। 

জ্রীপার্বত্যুবাচ। 

অহে। চে সত্যমেবেদং ত্বয়োক্তং বচনং প্রভো । 

তস্মাৎ কুষ্ঠস্ত ভীমস্য বদৌষধীন্ মহেশ্বর | 
শ্রুত্ব! কিঞ্চিৎ ত্বয়োক্তং হি তৃণ্ডির্ন মম জায়তে । 

বিস্তুতিং বদ মে নাথ কৃপা চেম্ময়ি বর্ততে ॥ 



কালীতম্ত্ম ১৭৭ 

পার্বতী কহিলেন, হে প্রভে।! আপনি যাহ|! বলিলেন, যদি তাহা 

সত্য হয়, তাহা হইলে সেই ভয়ঙ্কর ছুর্ববার কুষ্ঠ রোগের ওষধ পুনরায় 

বীন্তন করুন। আপনার মুখে উক্ত রোগের কতিপয় শ্রবণ করিলাম 

সত্তা, কত্ত তাহাতে আমার পম্যক্ তৃপ্তি সঞ্চার হইতেছে না। ভে 

নাখ। বদি আমার প্রত আপনার কপ থাকে, তাহ! হইলে উত্ত রোগের 

যাবতীয় ওষধ সবিস্তার কীর্তন করিয়৷ আমার মনোরথ পরিপূর্ণ করুন। 

শ্রীমহাদেব উবাচ। 

শুণু দেবি প্রবক্ষ্যামি কুষ্টরোগবিনাশনং। 
পুরা যৎ হরিণা দত্তং কৃপয়া মে মহেশ্বরি ॥ 

মভাদেব কতিলেন, হে মহেশ্বরি। যে যে ওউষধে কুষ্টরোগ বিনাশ 

প্রাপ্ত তয়, তাহ! সবিস্তার তোমার নিকট কীর্তন করিতেছি শ্রবণ কর। 
পূর্বকালে ভগবান্ শ্রহরি কুপাপরবশ হইয়া আমার নিকট এঁ সকল 
ওধষধ প্রকাশ কারয়াছিলেন। 

যঃ খাদেদভয়ারিষ্টং তথা চ।মলকানিশা2 | 

স জয়েত সর্ববকুষ্ঠানি মাসাদৃদ্ধং ন সংশয়ঃ॥ 

যে বাক্তি হরীতকী, নিষ্ব, আমলকী ও হরিদ্র। এই সমস্ত দ্রব্য একত্র 
করিয়া প্রত্যহ সেবন করে, এক মাস মধ্যে সে কুষ্ঠরোগ হইতে বিমুক 
হয়, সন্দেহ নাই। 

মন:শিলাবিডঙ্গানি বাগুজী সর্ষপস্তথা। 
করণ মৃত্রপিষ্টোহয়ং লেপঃ কুষ্ঠহরোহর্কবৎ ॥ 

৯৭ 



১৭৮ কালীতস্ত্রমূ 

মনঃশিলা, বিড়ঙ্গ, পোমরাজী, সর্ষপ, করঞ্জা ও ডহরকরপ্রা এই 

সমস্ত বস্তু গোযুত্র সহ মর্দন পূর্বক প্রলেপ দিলে কুষ্ঠরোগ ধ্বংস হয়। 

ধাত্রীথদিরয়োঃ ক্কাথং গীতা বাগুজীসংযুতং । 

শজেন্ধুধবলং শ্রিত্রং হস্তি তুর্ণং ন সংশয়; ॥ 

আমলকী ও খদরিকাষ্ঠ এই উভয়ের কাথ কাবযু! সোমরাজির 

সভিত সেবন করিলে শঙ্খবৎ ও চন্দ্রবং শ্বেতবর্ণ শ্রিব্ররোগ বিনাশ 

পাইয়। থাকে । 

মনঃশিলামরীচৈস্ত্ব তৈলং কুষ্ঠবিনাশনং । 
সর্বকুষ্ঠে বিলেপোহয়ং শিবাপঞ্চগুড়ৌদনং ॥ 

মনঃশিল। ও মরিচ এই দুই দ্রবোর সহিত তৈল পাক করিয়। 

সেবন করিলে কুষ্ঠ ধ্বংদ হয়। পাঁচটা হরীতকা, গুড় ও তুল এই 

কয় দ্রব্য একত্র মদ্দন করিয়া সর্বপ্রকার কুষ্টেই লেপ প্রদান 

করিতে পারে। 

দহামানঃ চুতঃ কুস্তে তৎসহ খদিরাস্কুরঃ। 
সাক্ষধাত্রীরসক্ষৌদ্রে! হন্যাৎ কুষ্ঠং রসায়নং ॥ 

একটা কলসীর অভ্যন্তরে আত্রের আঠি দগ্ধ করিয়া তাহার লহিত 

খদিরাক্কুর, বহেড়া, আমলকীর রস ও মধু মিশ্রিত করিবে । এই 

ওঁষধ রসায়ন বলিয়া অভিহিত! ইহ পান করিলে কুষ্ঠরোগ 

পলায়িত হয়। 



কালীতন্ত্রম্ ১৭৯ 

হরিদ্রা মলয়ং রানস। গুড় চী তগরম্তথা। 
আরথধঃ করঞ্জা চ লেপঃ কুষ্ঠহরঃ পরঃ ॥ 

হরিদ্রা, রক্তচন্দন, রাম্ন।, গুড়চী, তগর, সোদালু ও করঞ্জ, এই 

সমন্ত বস্ত দ্বারা লেপ প্রদান করিলে কুষ্টরোগ বিনাশ পাইয়! থাকে। 

বিড়ন্গৈরগজাকুষ্ঠনিশাসিন্ধখদর্ষপৈঃ। 
ৃত্রান্ুপিষ্টো লেপোহয়ং দগ্রকুষ্টবিনাশনঃ ॥ 

(বিড়ঙ, বন এলাইচ, কুড়, হরিদ্র/ ও সধ্প এই লমস্ত একত্রে 

গোমৃত্র সহ মদ্দন করিয়া তন্বারা লেপ প্রদান করিলে দ্রকুষ্ঠ বিনাশ 

প্রাপ্ত হইয়া! থাকে। 

বিডঙ্গত্রিফলা কষ্থাচুর্ণং লীটং সমাক্ষিকং। 

হন্তি কুষ্টক্রিমিমেহনাড়ীব্রণভগন্দরান্ ॥ 

বিড়ঙ্গ, ত্রিফল! ও দ্রাক্ষা এই সমন্ত বস্ত্র চূর্ণ করিয়! মধু সহধোগে 
লেহন করিঙে কুষ্ট, ক!ম, মেহ, নাড়ীত্রণ ও ভগন্দর বিনষ্ট হইয়া থাকে । 

আরপধস্ত পত্রাণি আরনালেন পেষয়েৎ। 

দক্রকিট্রিমকুষ্ঠানি হস্তি পিধ্যানমেব চ ॥ 

কাঞ্জির সহিত সৌদালুর পত্র মর্দন করিয়া তদ্দারা লেপ প্রদান 

করিলে দত্রু, কিটিম, ও সিধু নামক কুষ্ঠ বিনাশ প্রাধ হয়। 



১৮০ কালীতন্ত্রম্ 

উষ্ণ গীতা বাগুজী চ কুষ্ঠজিৎ ্ষীরভোজিনঃ। 

তিলাজ্যত্রিফলাক্ষৌদ্র ব্যোষভল্লাতশর্করাঃ । 

বষ্যাঃ সপ্ত সমা মেধ্যাঃ কুষ্ঠহাঃ কামচারিণঃ ॥ 

উষ্ণ সোমরাজী ভক্ষণ পূর্বক দুগ্ধ সেবন করিলে কুষ্ঠ বিনাশ পায়, 

তিল, স্বৃত, ভ্রিফলা, মধু। ত্রিকটু, ভেপা, শর্করা এই সপ্তুসংথাক দ্রব। 

তুলাপরিমাণে গ্রহণ পুব্বক সেবন করিলে দেহে বলাধান হয় এবং 

কুঈরোগ দুর চইয়া থাকে । এই ওুঁষধ প্রয়োগ করিয়া কোনরূপ নিয়ম 

করিবার আবশ্যক নাই । 

পীত্বা ভল্লাতকং তৈলং মাসাৎ ব্যধিং জয়েন্নরঃ। 
সেবিতং খাদিরং বারি পানা্ৈঃ কুষ্টজিদ্তবেৎ ॥ 

একমাস যাব প্রত্যহ ভেঙগার তৈল সেবন করিলে কুষ্ঠরোগ হইতে 

মুক্তিলাভ কর! যায়। খদ্দিরকাষ্ঠের রাখ পান স্বারাও কুষ্ঠ ধবং 
ইইয়। থাকে । 

বাসা গুড়ুচী ত্রিফল। পটোলঞ্চ করপ্ণীকং। 
নিম্বাশনং কৃষ্ণবেত্রং ্কাথকক্কেন যদ্ঘৃতং। 
বডভকং তন্ভবেৎ কুন্টং শতবর্ষাণি জীবতি ॥ 

বাসক, গুড় চী, ভ্রিফ্1, পটোল, করঞ, নিশ্ব অশনকাঠ ও 

ক্লফবেতস এই সমন্তের কাথ ও কক্ষের সহিত ঘ্বৃত পাক করিলে তাঁহাকে 



কাঁলীতন্ত্রম ১৮১ 

বক ঘত কহে। এই ঘ্বৃত দেবন করিলে কুষ্ঠরোগ ধ্বংস হয় এবং সেই 

বাক্ত শতবর্ষ পর্যন্ত জীবিত থাকে । 

স্বরসেন চ দুর্ববায়াঃ পচেত্তৈলং চতুগুশং 
কচ্ছুবিচচ্চিক। পাম অভ্যঙ্গাদেব নশ্যতি ॥ 

দর্ববার শ্বরসেব মাত তাহার চতৃপ্তণ তৈল পাক করিবে। সেই 

ল শরীরে মদন কারিলে বচ্ছু, বিচচ্চিকা ও পাম নামক কুষ্ঠ রোগ 

পরাজিত হয়। 

দ্রমত্বগর্ককুষ্টানি লবণানি চ মৃত্রকং। 
গণ্তভীরিকাং চিত্রকৈস্তৈস্তিলং কুষ্ঠব্রণাদিনু ॥ 

ইতি শ্রীকালীতন্ত্রে স্তবোত্তমোত্তমে হরপার্ববতীসংবাদে 

ওধধিনিরূপণং নাম দ্বাদশোল।শঃ ॥ ১২৪ 

পারজাত বৃক্ষের ত্বক, আকন্দমূল, পঞ্চলবণ, গোমুত্র, গণ্ডীরিক। ও 

চিত| এই সমস্ত দ্রব্যের সঠিত তৈল পাক করিয়া সেবন করিলে কুষ্ট- 

বণ।দি বিনাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। 

হন শ্রীকালীতম্ত্রে উবধিনিরপণ নামক ভ্বাদশ উল্লাস সমাপ্ত । 



এয়োদশোলালঃ | 

ষটুকশ্মসাধনং | 

জ্ীমহাঁদেব উবাচ। 

ইত্যেতুং কথিতং সর্ববং কুষ্ঠরোগবিনাশনং। 
বশ্ঠোচ্চাটনস্তত্তাদীনধুন। শৃণু মে প্রিয় ॥ 

মহাদেব কতিলেন, হে গ্রিয়ে। এই তোমার নিকট কুষ্টরোগের ওঁষং 

সকল কীত্তন করিলাম। অধুনা বশীকরণ, উচ্চাটন ও স্স্তনাদি 

বলিতেছি অবধান কর। 

কাবজজ্ঘা বচ1 কুষ্টং নিন্বপত্রং সকুক্কুমং | 

আত্মরক্তসমাযুক্তং বশীভবতি মানবঃ ॥ 

কাকজজ্ঘা, বচ, কুড়, নিম্বপত্র, কুষ্কুম ও আপনার দেতের রক্ত, এই 

»মন্ত একক্স কারয়া দ্বারা ললাটে তিলক ধারণ করিলে বশীকরণ 

হইয়। থাকে অর্থাৎ এ গুকারে তিলক ধারণ কারয়। ধাহার নিকট গমন 

কর! যায়, সে বশীভূত হয়, সন্দেহ নাই। 

অগুরুং গুগ্গুলুঞ্চেব নীলোতপলসসমস্থি তং । 

শুড়েন ধূপয়িতা তু রাজছ্বারে প্রিয়ো ভবেং ॥ 



কালীতন্ত্রমূ ১৮৩ 

অগ্ুরু, গুগ্গুলুঃ নীলোৎপল ও গুড় এই সমস্ত দ্রুবা একত্র করিয়া ধৃপ 

গ্রহণ করিলে সেই ব্যক্তি রাজদ্বারে প্রিয় হয়, অথাৎ রাজ! তাহার 

বশতাপন্ন হইয়া থাকে। 

্রক্মদণ্তী বচ। কুষ্ঠং প্রিয়ঙ্কুনাগকেশরং | 
দদ্যাত্তানূলসংযুক্তং স্্রীণাং মন্ত্রেণ তদ্বশং। 
ও নারায়ণী স্বাহ! ॥ 

বন্ষদণ্ডী, বচ, কুড়, প্রিয় ও নাগকেশর এহ সমস্ত বস্তর চূর্ণ একত্র 
করিয়া ও নারায়ণী স্বাহা এই মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করত তাস্থুলের সহিত 

স্্রাকে প্রদান কঞ্গিণে স্ত্রী তাহার বশীভৃতা হয়, সন্দেভ পাই। 

গোঁদস্তং হরিতালঞ্চ সংযুক্তং কাকজিহবয়া। 

চুং কুত্বা। যন্ত শিরে দীয়তে স বশীভবেঙ ॥ 

গোদন্ত, হরিতালঃ কাকজিহুব। এই সমণ্ত দ্রব্যের চুণ যাঙ্ার মস্তকে 

প্রদান করা যায়, সে বশতাপন্ন হইয়া থাকে । 

খঞ্জরাটন্ত মাংসন্ত মধুনা সহ পেবয়ে। 
ঝতুকালে যোনিলেপ।ৎ পুরুষে। দাসতামিয়া ॥ 

খণ্তরীট পক্ষীর মাংস মধুসহযোগে পেষণ করিয়! ধতৃকালে মুত্রন্ধারে 

লেপন করিলে পুরুষ দাসবং বশীভূত থাকে। 

শ্বেতাপরাজি তামূলং পিষ্টং রোচনয়। যুতং । 
যং পশ্যেন্তিলকেনৈব বশীকৃর্ধ্যানন পালয়ে ॥ 



১৮৪ কালীতন্ত্রম 
শ্বেত অপরাজিতার মূল রোচনার সহিত পেষণ করিয়। তদ্দার। ললাট- 

দেশে তিলক প্রদ্দানপূর্ববক রাজবাটীতে গমন করত যাঁহাকে দর্শন করিবে, 
সেই ব্যক্তি বশীভূত হইবে। 

সপ্তাভি মন্ত্রিতং কৃত্বা করবীরস্ত পুষ্পকং | 
সত্ীণামগ্রে ভ্রাময়েচ্চ ক্ষণাদ্বৈ সা বশ! ভবেৎ। 
ও নমঃ সর্ববসত্ত্বেভ্যো নমঃ সিদ্ধং কুরু কুরু স্বাহা ॥ 

ক্রবীরের পুষ্প উত্তোলন পুর্ববক গু নমঃ সর্বসত্তেভ্যো ইত্যাদি মন্ত্রে 

অভিমন্ত্রিত করিয়া যে স্ত্রীর অগ্রে উহা ভ্রামিত করিবে, সেই বশীভূত 

হইবে সন্দেহ নাই। 

ভৃঙ্গরাজস্ মূলত্ত পিষ্ং শুক্রেণ সংযুতং। 
অক্ষিণী চাগ্য়িত্ব' তু বশীকুর্ধ্যান্নরং কিল ॥ 

ভূঙ্গরাজের মল উত্তোলন পূর্বক শুক্রের সহিত একত্র করতঃ মর্দন 

করিয়। নেত্রদ্বয়ে অগ্তন প্রদান কাঁরলে পুরুষকে বশীতৃত কর! যায়। 

ব্রহ্মদণ্তী বচ। পত্রং মধুনা সহ পেষয়ে। 

অঙ্গলেপাচ্চ বনিতা নান্ং ভর্তারমিচ্ছতি ॥ - 

ব্রহ্মদণ্ডী, বচ ও তেজ্পত্র এই সকল ভ্রব্য মধুর সহিত পেষণ করিয়| 

অঙ্গে লেপন করিলে বনিতা অন্য পতি কামনা! করে না অর্থাৎ উক্ত দ্রব্য 

পুরুষ স্বীয় অঙ্গে লেপন করিলে স্ত্রী তাহার বশীভূত থাকে। 



কালীতন্ত্রম ১৮৫ 

মাহিষং নবনীতঞ্চ কুষ্ঠঞ্চ মধুযষ্টিকা। 
সৌভাগ্যমঙ্গলেপাৎ স্তাৎ পতির্দাসো ভবেত্বথা ॥ 

মহিষহুপ্ধজাত নবনীত, কুড়) মধু ও যঠিমধু এই সবল দ্রব্য একত্র 

করিয়। ষে রমণী অঙ্গে লেপন করে, সে সৌভাগাবতা হয় এবং তাহার 

পতি দানবৎ বশীভূত থাকে । 

রোচনা গন্ধপুষ্পাণি নিন্বপুষ্পং প্রিয়জবঃ | 
কুঙ্কুমং চন্দনধৈর তিলকেন জগদ্বশেৎ । 

ও হ্রীং গৌরি দেবি সৌভাগ্যং পুভ্রবশ্যাদি দেহি মে। 
ও হ্রীং লক্ষনীদেবি সৌভাগ্যং সর্ব ত্রেলোক্যমোহনং ॥ 

রোচনা, গন্ধপুষ্প, নিম্বপুষ্প, প্রিয়, বুস্কুম 9 চন্দন এই সমস্ত বস্থ 

একত্র করত গু হীং গৌরি দেবী ইত্যাদি মন্ত্রে আভিমন্ত্রিত করিয়া তদ্দার। 

তিলক প্রদান করিলে জগৎ বশীভূত করিতে পারা ষায়। 

অপরাজিতশিখান্ত নীলোৎপলসমন্ধবিতাং। 

তান্ুলেন প্রদানাচ্চ বশীকরণমুত্তমং ॥ 

অপরাজিতার মূল ও নীলোৎপল এই ছুষ্ট দ্রব্য তাশ্ুল সহ বাহাকে 

প্রদান কর! যায়, সেই ব্যক্তি বশীভূত হইযস। থাকে । 

বামাঙ্গে দক্ষিণাঙ্গে চ ক্রমাদেরবি দ্রবাদিকৃৎ। 

চতুঃযষ্টিঃ কলাঃ প্রোক্তাঃ কামশাস্ত্রে বশী করাঃ। 
আলিঙ্গনাস্ঘ। নারীণাং কুমারীণাং বশীকরাঃ ॥ 



১৮৬ কালীতন্ত্রম 

হে পার্ধতি ! নারীজাতির বামাঙ্গে এবং পুরুষের দক্ষিণাঙে কামের 

অধিষ্ঠান জানিবে ; অত এব তত্তৎ অঙ্গে আলিঙ্গন করিলেই দ্রবীভূত হ্য়। 

কামশাস্ত্রে বীকারক চতুঃযষ্টি কলা বিদ্যমান আছে। কুমারীগণ 
আলিঙ্গনাদি দ্বারাই বশীভূত হইয়া থাকে । 

স্বগন্ধপ্চ হরিদ্রা চ কুস্কুমানি চ লেপতঃ। 

বশয়েদেৰি ধূপাশ্চ পুষ্পধূমং স্তগন্ধিকং ॥ 

স্গন্ধ, হরিপ্রা, কুষ্কুম ও পুষ্পধৃপ এই সমস্থ বস্ত অঙ্গে লেপন করিলে: 

জগৎ বশীভূত করিতে পারা যায় । 

ঢুরালভা বচ? কুষ্ঠং কুস্কুমঞ্চ শতাবরী। 
তিলতৈলেন সংযুক্তং অঙগলেপাদ্বশো নরঃ ॥ 

দুরালভ।, বচ, কুড়, বুস্কুম ও শতাবরী এই সকল ভ্রবা তিল তৈলের 

সহিত পেষণ করিয়া অঙ্গে লেপন করিলে পুরুষকে বশীভূত করিতে পারে। 

বচা মাংসী চ বিন্বঞ্চ তগরং পণ্মকেশরং। 

নাগপুষ্পং প্রিয়ঙ্গু্চ সমভাগানি চুর্ণয়েৎ। 

অনেন ধুপিতো মর্ত্যঃ বশীকুর্য্যাজ্জগক্রয়ং ॥ 

বচ, জটামাংসী, বিন্বপত্র, তগর, পদ্মকেশর, নাগপুষ্প, প্রিঃু এই 

সকল দ্রব্য তৃল্য পরিমাণে লইয়1 চূর্ণ করিবে । সেই চূর্ণহার1 স্বীয় অঙ্গে 
ধৃপ প্রদ্দান করিলে তাহার নিকট জগৎ বশীভূত থাকে । 



কালীতন্ত্রম ১৮৭. 

মন্ত্রমযুতং জণ্তন বৈ তিলকেন চ শঙ্করি। 

রোচনারক্তযুক্তেন বশীকুধ্যান্ন সংশয়ঃ। 

ও" লেলিহে রক্তচামুণ্ডে বশমানয় ঠদয়ং ॥ 

হে দেবি! স্বীয় গাত্রের রক্ত ও গোরোচন1 এই দুই দ্রব্য একত্র 

করিয়া গু লে্িহে রক্তচামুণ্ড বশমানয় স্বাহা স্বাহ! এই মন্ত্র অধুতসংখ্যক 

জপ দ্বারা অভিমান্ত্রত করিয়া তদ্বার তিলক ধারণ করিলে সকলকে 

বশীভূত করিতে পার৷ যায়। 

কর্ূরং দেবদারুঞ্চ মধুনাঁ সহ যোজয়েৎ। 

অঙ্গলেপাচ্চ তেনৈব বশীকুর্ধ্যাৎ স্ত্রিযং কিল ॥ 

কর্পূর, দেবদারু এই ছুই দ্রবা মধুর সহিত একত্র পেষণ করিয়: 
তদ্বারা অঙ্গে লেপন করিলে স্ত্রীকে বশীভূত করিতে পারে । 

দৈন্ধবং কৃষ্ণলবণং সৌবীরং মতস্পিত্তকং | 
মধুসর্গিঃসিতাযুক্তং স্ত্রীণাং তদৃযোনিলেপনং । 

যঃ পুমান্ মৈথুনং গচ্ছেন্নান্তাং নারীং গমিষ্যতি ॥ 

দৈন্ধর, কুষ্ণলবণ, সৌবীর, মৎস্যপিত্, মধু, ঘ্বত ও শর্করা এই সমুদায় 

দ্রব্য একত্র করিয়া তন্দারা অঙ্গে লেপ গ্র্দান করিলে সেই নারীকে 

পরিত্যাগ করিয়া পুরুষ কদাচ অন্য নারীতে উপগত হয় না। 



১৮৮ কাঁলীতন্ত্রম্ 

পঞ্চরক্তানি পুষ্পাণি পৃথক্জাত্যাঃ সমালভেৎ। 
কুঙ্কুমেন সমাধুক্তমাতবরক্তসমন্থিতং ! 

পুষ্পেণ ভু সমং পিষ্ট রোচনায়াঃ পলৈকতঃ । 
স্িয়া পুংস। কূতো৷ দেবি তিলকোহয়ং বশীকর: ॥ 

পঞ্চ প্রকারের পাচটা রক্তবর্ণ পুষ্প, কুঙ্কুম, স্বীয় দেহের রক্ত, পুষ্প ও 
গোরোচন! এই সমস্ত বস্ত গ্রত্যেকে এক 'একপল প্রমাণে গ্রহণ করিয়! 

একজ্র মর্দন করিবে, অনন্তর কি পুরুষ কিন্ত্রী উহ! দ্বার ললাটে তিলক 

প্রদান করিলে সকলেই তাহার নিকট বশীভূত থাকে। 

বহ্মাদণ্তী তু পুষ্যেণ ভক্ষ্যে পানে বশীকরঃ ॥ 

পুধ্যানক্ষত্রে ব্রহ্মদণ্ডী উত্তোলন করিয়। পানীয় দ্রব্য বা খাছ দ্রবা স 

গুদ!ন করিলে সকলকে বশীভূত করা ষায়। 

তিলানাস্ত ঘৃতাক্তানাং কুষ্ণানাং দেবি হোময়েৎ। 

অষ্টোত্তরসহত্রন্ত রাজ। বশ্যন্ত্রিভিরদিনৈঃ ॥ 
প্রণবং প্রথমোচ্চাধ্যং গণ ইতি তাদস্তরং | 

চতুর্থ্যন্তং পতিপদং ততস্ত্ব বহিবল্পভা । 

মন্ত্রণোনেন দেবেশি হোমবিধিঃ প্রকীন্তিতঃ ॥ 

 কুষ্ণতিল ত্বতমিশ্রিত করিয়া ও গণপতয়ে স্বাহা এই মন্ত্রে তিন দিন 

সাবৎ অষ্টোত্তর সহশ্র হোম করিলে রাজাকে বশীভূত কর। যায়। 
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হ্বীংকারং সবিসগঞ্চ প্রাতঃকালে নরস্তু যঃ। 

স্ত্রীণাং ললাটে বিন্স্ত বশতাং নয়তি ঞ্রবং ॥ 

প্রভাত সময়ে স্ত্রীর ললাটদেশে বিসর্গ সংযুক্ত হ্রীষ্কার অর্থাৎ *হী” এই 

মন্ত্র লিখিলে সেই স্ত্রী একান্ত বশীভূত থাকে । 

মনঃশিলাপত্রকঞ্চ সগোরোচনকুস্ুমং | 

এভিঃ কৃততিলকন্ত বশ্যমায়াস্তি যোষিতঃ ॥ 

মনঃশিলা, তেজপত্র, গোরোচন। ও কুস্কুম এই সমস্ত দ্রব্য একত্র মর্দন 

করিয়া ললাটদেশে তিলক প্রদান করিলে সেই ব্যক্তি যাবতীয় নারীকে 

বশীভূভ করিতে সমথ হয় । 

গোরোচনামীনপিত্তমাভ্যাঞ্চ কৃতবস্তিকাং ৷ 

যঃ পুমান্ তিলকং কুর্ধ্যাৎ বামহস্তকনিষ্ঠয়া । 
সকরোতি বশং সর্ববং ভ্রেলোক্যং নাত্র সংশয়? ॥ 

গোরোচন। ও মীনপিত্ব এই ছুই দ্রব্য দ্বার বন্তিকা প্রস্তুত করি যে 

বাক্তি বামহস্তের কনিষ্ঠাঙ্ুলী দ্বারা ললাটে তিলক ধারণ করে, সে 

ভ্রিভুবন বশীভূত করিতে পারে সন্দেহ নাই। 

সহদেব! ভূঙ্গরাজঃ শ্বেতাপরাজিতা বচা। 

তেনৈব তিলকং কৃত্বা ত্রেলোক্যবশতাং নয়েৎ ॥ 

সহদেবা, ভূঙ্গরাক, শ্বেত অপরাজিতা ও বচ এই সমস্ত বস্তু একত্র 

করতঃ তিলক ধারণ করিলে ত্রিলোক বশীভূত করিতে পারে। 
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গোরোচন। মহাদেবি ধাতুশোণিতভাবিতা । 
ততো বৈ কৃততিলকা সা নরং ঘং নিরীক্ষতে । 

তৎক্ষণাত্তং বশং কুরস্যান্নাত্র কার্ষ্যা বিচারণা ॥ 

হে মহাদেবি। গোরোচনা, শুক্র ও রক্ত এই তিন ভ্্ব্য একক 

করিয়। ললাটে তিলক ধারণ পূর্ধবক ষে পুরুষের দিকে দৃষ্টিপাত করিবে, 
সেই ব্যক্তিই বশীভূত হইবে সন্দেহ নাই । 

সৈন্ধবঞ্চ মহাদেবি পারাবতমলং মধু। 
. এভিলিপ্তে তু শিশ্ে বৈ কামিনী বশকৃম্ভবেৎ ॥ 

হে মহেশ্বরি ! সৈন্ধব, পারাবতের বিষ্ঠা, মধূ এই কয় দ্রব্য একত্র করিয়। 

সঙ্গে লেপন করত নারী সহবাস করিলে সেই নারী বশীভূত ধাকে। 

চন্দনং কুষ্ঠসূ্ৈলা৷ রক্তশালিসমন্থিতা । 

এতৈধূ'পো বশকরঃ ম্মরবাণৈরহং যথা ॥ 

চন্দন, কুড়, ক্ষুদ্র এলাইচ, ও রক্তশালি এই সমস্ত দ্রব্য একত্র করিয়া 

্বীয় গাত্রে ধৃণ প্রদ্দান করিলে বশীকরণ হইয়। থাকে অর্থাৎ আমি যেরূপ 

স্মরবাণের বশীভূত হইয়াছিলাম, উক্ত ধুপ দ্বারা সে বাক্তিও তদ্রপ 

সকলকে বশীভূত করিতে সমর্থ হয়। 

নিজশুক্রং গৃহীত্ব। তু বামহস্তেন ষঃ পুমান্। 
কামিনীচরণং বামং লিপ্যেৎ রত স্্িয়ঃ প্রিয়? ॥ 
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যে ব্যক্তি নারীসহ বিহারকালে স্বীয় শুক্র লইয়। বাম হস্ত দ্বার! 
কামিনীর বামচরণে লেপন করে, সেই নারী তাহার অতীব বশীভূত থাকে । 

কুম্তীরকস্তা নেত্রাণি হৃদয়ং কচ্ছপস্ত চ। 

মৃষিকস্ত বসাস্থীনি শিশুমারবসা তথ! । 
এতান্তেকত্র সংলেপাৎ জলে তিষ্টেদ্যথা গৃহে ॥ 

কুম্তীরের নেত্র, কচ্ছপের হৃদয়, মৃষিকের বসা এই সমস্ত দ্রবা একত্র 
করিয়া চরণে লেপন করিলে জলম্তস্তন হয় অর্থাৎ সে বাক্তি জলের উপর 

গৃহের ন্তায় অবস্থিতি করিতে পারে। 

দস্তং ডুঙভসপর্থয মুখে সংগৃহা বৈ ক্ষিপেৎ। 
তিষ্ঠতে জলমধ্যে ভূ নির্ব্বিকল্পং স্থলে যথা ॥ 

ডুওভ সর্পের দন্ত মুখের মধো স্থাপন পূর্বক জলের উপর অবশ্থিি 
করিলে গৃহের স্তায় বাস করিতে সমর্থ হইয়! থাকে । 

কুম্তীরনেত্রদংস্াণি অস্থীনি রুধিরং তথা । 
বসাতৈলসমাযুক্তমেকত্র তন্নিযোজয়ে। 

আত্মানং অআক্ষয়েত্তেন জলে তিষ্টেদ্িনত্রয়ং ॥ 

কুস্তীরের চক্ষু, দত্ত, অস্থি, রক্ত; বস ও তৈল এই সমস্ত একত্র করিয়া 

অল্পে লেপন করিলে তিন দিবস জলোপরি গৃহের সায় অবস্থান করিতে 

পারে। 
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বায়সী-উদরং গৃহা মণ্ডকবসয়! সহ। 
গুটিকং কারয়েত্তেন ততোহগ্লো সংক্ষিপেত হুধীঃ। 

এবমেততপ্রয়োগেণ অগ্রিস্তস্তনমুত্তমং ॥ 

বায়সীর উদর ও ভেকের বসা একত্র করত গুটিকা প্রস্তুত করিবে। 

এঁ গুটিকা বহিমধ্যে ফেলিয়। দিলে অগ্রিস্তন্তন হয় । 

মালুরস্য রসং গৃহা জলৌকাং তত্র পেষয়েৎ। 

হস্ত সংলেপয়েস্তেন আগ্রিস্তস্তনমুত্তমং ॥ 

বিন্বমূলের রসের মহিত জলৌকা পেষণ করিয়া! করতলে লেপ প্রদান 
করিলে অগ্রিশ্তস্তন হইয়া থাকে । 

মুণ্তীতকবচামুস্তং মরীচং তগরং তথ।। 

চর্বিবত্বা চ ইমং স্গ্যে! জিহবয়া জ্বলনং লিহে ॥ 

মুড়মুড়িয়া, বচ, মুথা, মরীচ ও তগর এই সমস্ত একত্র করিয়া চব্বণ 

পূর্ব্বক জিহ্ব! দ্বার! অগ্রিলেহন করিলে বহিস্তস্তন হইয়। থাকে । 

শীল্মলীরসমাদায় খরমুত্রে নিধায় তং। 
অগ্ন্যাদৌ বিক্ষিপেত্তেন অগ্নিস্তস্তনমুত্তমং ॥ 

শাললীর বস ও গর্দভের মুত্র একত্র করিয়া অগ্নিমধ্যে ফেলিয়া দিলে 

অগ্রন্তস্তন হয়। 
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অগ্রিস্তস্তনে যন্ মন্ত্রং তচ্ছূণুষ বরাননে। 
প্রণবং প্রথমোচ্চার্য্যম্ অগ্নিজিহেব তত পরং ॥ 

পুনশ্চ বাহৃপদস্ত স্তস্তনমুচ্চারৎ স্থধীঃ । 

কুরুদ্বয়ং ততঃ পশ্চাৎ তদন্তে বহ্িবল্লভা ॥ 

হে দেবি। অগ্রিন্তস্তনকার্ষে যেরূপ মন্ত্র উচ্চারণ করিতে হয়, তাহ 

বলিতেছি শ্রবণ কর। ওঁ অগ্নিজিহ্বে অপ্রন্তস্তনং কুরু কুরু স্বাহা, 

যাবতীয় অগ্নিম্তস্তনকার্ষোই এই মন্ত্র আবশ্যক । 

উলুককৃষ্ণকাকন্য বিল্লমস্তাথ সমিচ্ছতং । 

রুধিরেণ সমাযুক্তং যয়োনণয়। তু হৃয়তে। 

তয়োন্মধ্যে মহাবৈরং ভবেক্নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ ॥ 

হে মহেশ্বরি! এক শত বিল্বদমিধ কষ বাধসের শোণিত মিশ্রিত 

করিয়া হোষ করিবে, যাহাদ্দিগের নামোলেখ করত আহুতি প্রদান 

করিবে, তাহাদিগের উভয়ের মধ্যে মহাবিরোধ ঘটিবে সন্দেহ নাই । 

সংগৃহ বৃক্ষাৎ কাকম্য নিলয়ং প্রদহেচ্চ তৎ। 
চিতাগ্পৌ ভগ্ম তচ্ছত্রোর্দিত্তং শিরসি শঙ্করি । 
তমুচ্চাটয়তে দেবি নাত্র কার্ধযা বিচারণ। ॥ 

বুক্ষ হইতে বায়সের বাস! আনয়ন পূর্বক তাহা চিতানলে দগ্ধ 

করিবে । তদনস্তর সেই ভক্ম শক্রর মস্তকে নিক্ষেপ করিলে তাহার 

উচ্চাটন হয় অর্থাৎ সে যে স্থানে বাস করে, সেই স্থান পরিত্যাগ করিয়। 

অন্তত্র পলায়ন করিয়া থাকে । 

১৩ 



১৯৪ কালীতন্ত্রম্ 

শর্করামধ্বজাক্ষীরং তিলগোক্ষুরকং সমং। 

স শক্রং নাশয়েদ্দেবি উচ্চাটিতমিদং গ্রুবং ॥ 

হেদোঁব! শর্করা, মধু, অজাছুদ্ধ, তিল ও গোক্ষুর এই সমস্ত বস্ত 
সমভাগে লইয়। প্রয়োগ করিলে শক্রর উচ্চাটন হয়। 

ইতি তে কথিতং দেবি গোপ্যাৎ গোপ্যতরং মহ । 

অভভক্তায় ন দাতব্যং খলায় ছুষ্টবুদ্ধয়ে 

হেদেবি! এই তোমার নিক্ট সম্স্তই কীর্তন করিলাম। ইহা 

গোপনীয় হইতেও গোপনীয়। বে ব্যক্তি ভক্তিহীন, থল ও ছুষ্টবুদ্ধি, 

তাহার নিকট এ সমস্ত প্রকাশ করিবে না। 

শ্রীপার্ববত্যুবাচ। 

সর্ববং শ্রুতং মহাদেব ত্বন্মুখাৎ প্রাণবল্লভ । 

বিষস্ত বিষমস্ত ন চিকিৎসা কথিতা হর ॥ 

পাব্বতী কহিলেন, হে প্রাণবল্পভ ! হে মহাদেব! হেহর! তোমার 

মুখে সমন্তই শ্রণ করিলাম; কিন্তু তুমি [বষন বিষের [চিকিৎসা বাধ 

কীর্তন কৰিলে না কেন? 

প্ীমহাদেব উবাচ। 

ভদ্্রং ভদ্রে প্রবক্ষ্যামি বিষস্ত পরমৌষধং। 

যজজ্ঞাত্ব! মানবা লোকে তবেয়ুঃ স্থচিকিৎসকাঃ ॥ 



কালীতন্ত্রম ডিও 
মহাদেব কঞিলেন, হে ভদ্রে! তুমি অতি উত্তম প্রশ্ন করিয়া । 

তোমার মঙ্গল হউক, আমি এক্ষণে বিষনাশন ওষধ কীর্তন করিতোহ 

শ্রবণ কর। ইহা পারজ্ঞাত হইলে মানবগণ ভূমগ্ডুলে স্থাতিকিৎমক বলিয়া 

পরিগণিত হইতে পাবে । 

পুষ্যে শ্বেতার্কমুলন্ত গীতং শীতেন বারিণা । 

নশ্যেত দংশকবিষং করবীরাদিঞজং বিষং ॥ 

পুষ্যানক্ষত্রে শ্বেত অকন্দের মূল শীতল উদক সহ পান করিলে 

পংশকের বিষ ও করবীরাদির বিষ বিনাশ গ্রাপ্ত হইয়া থাকে । 

ভল্লুকদশনৈস্তাক্ষ্যং নিন্দায় বহতে যদি। 
পননগৈন" চ দংশ্যেত ফাবজ্জীবং স্ুরেশ্বরি ॥ 

হে স্থরেশ্বরি! ভল্লকের দন্তদ্বারা গরুড়ে: গ্রতিমৃত্তি নিশ্মাণ করিয়া 

শরীরে ধারণ করিলে সে ব্যক্ত যতাদন জীবিত থাকিবে, তাবৎ সর্পে 

দংশন করিতে সমর্থ হইবে না। 

তুলো কপিইঞ্চ তডুলীয়কমূলকং । 
হরে সর্বববিষঞ্চৈব গীতং ঘ্বৃতসমন্থিতং ॥ 

তণুলজলের সহিত নটিয়। শীকের মূ পেষণ করিয়! কিঞ্চিৎ ত্বত 
আ্ষশ্রুত করত সেবন করিলে যাবতীয় বিষ বিনাশ পায় । 



চা 

১৯৬ কালীতন্ত্রম্ 

গৃহীত্বা মহাকালস্ত মূলং পিষ্টং সকাঞ্জিকং। 
তল্লেপাৎ ডুওুঁভাণাঞ্চ বোডাণাং হরতে বিষং ॥ 

মহাকাল নামক লত্তার মুল কাজির সহিত পেষণ করিয়! তদ্দারা লেপ 

গ্রদান করিলে টৌড়। ও বোড়া সর্পের বিষ বিনষ্ট হয় 

পুষ্যে শালসলীমূলম্ পিষ্টং শীতোদকান্থিতং। 
পন্নগনাঞ্চ সর্ব্বেষাং পীতং বৈ হরতে বিষং ॥ 

পুষ্যানক্ষত্রে শান্সলীর মূল উত্তোলন পূর্ব্বক জলের সহিত মর্দন কারয়া 
পান করিলে সর্ব প্রকার সর্পবিধ বিদূরিত হইয়া থাকে । 

শ্বেতপুনর্নবামূলং পুষ্যে চৈব সমাহতং। 
নশ্যেত পন্নগবিষং পীতং শীতেন বারিণ। ॥ 

পুষ্যানক্ষত্রে শ্বেত পুনর্নবার মূল উত্তোলন পূর্ব্বক শীতল জলের সহিত 

পেষণ করিয়! পান করিলে সর্পবিষ নষ্ট হইয়া! থাকে। 

পুষ্যে লজ্জালুকামূলং ভূজে বরাতি যে জন; | 
অথবা কটিদেশে চ ন তস্য পন্নগাদৃভয়ং ॥ 

পুষ্যানক্ষত্রে লঙ্জালুকামুল উত্তোলন করিয় হস্তে ব| কটিদেশে ধারণ 
করিলে তাহার সর্পভয় দূর হয়। 

ঘ্ৃতকুমারীপত্রং বৈ দত্তং সলবণং শিবে। 
তুরঙ্গমশরীরাণাং কণ্ু শ্োদদশাহতঃ ॥ 



কালীতন্ত্রম ১৯৭ 

দ্বতকুমারীর পত্র লবণের সহিত মিশ্রিত করিয়া! তন্ধবারা ঘোটকের 

দেহে লেপ প্রদান করিলে অশ্থের কণ্ত বিদুরিত হয়। 

গ্রাহ্াং লজ্জালুকামূলং তু লোদকমিশ্রিতং ৷ 

বৃশ্চিকদংশকানাঞ্চ পীতং বৈ হরতে বিষং ॥ 

লঙ্জালুকার মুল তওুলজলের সহিত পেষণ করিয়া পান করিলে 
বাশ্চক ও দংশকবিষ বিদূরিত হইয়া থাকে। 

তিলাশ্চ সর্ষপাশ্চৈব বরুণচ্ছদমেব চ। 

হন্ম্যুঃ সর্বববিধং হোতে বীজং করগকস্ত চ ॥ 

তিল, সর্প, বরুণ বৃক্ষের পত্র এবং করঞ্জবীজ এই সকল একক্র 

করিয়া সেবন করিলে সব্ধগ্রকার বিষ বিনষ্ট হয়। 

সৈন্ধবং শতপুষ্পা চ বীজং শিরীষকস্ত চ। 
তল্লেপেন মহাদেবি নশ্যে কুকুরজং বিষং ॥ 

সৈন্ধব, শতপুষ্প। ও শিরীষবীজ এই সমস্ত একত্র মর্দন করিয়! তদ্বারা 

লেপ প্রদান করিলে কুকুরবিষ বিনষ্ট হুইয়া থাকে । 

বারিসেকাচ্চ নশ্যেত দেবি দার্দুরজং বিষং । 

হেদেবি! শীতল জণের নেক স্বারা দর্দ বজনিত বিষ বিদুরিত হয়। 

তাম্বলসেবনেনৈব লালাশআ্াবো বিনশ্যতি | 

যশ্চ ক্ষরতি দেবেশি দগ্ধমুখানিরস্তরং ॥ 



১৯৮ কালীতন্ত্রম 

হে দেবেশি! মুখ অগ্নি দ্বারা দগ্ধ হইয়া! নিরন্তর যে লালাআাৰ হয়, 
তাস্থুল সেবন করিলেই সেই লালাম্রাবরূপ বিষ বিনাশ পাইয়া থাকে । 

গব্যঘ্বৃতঞ্চ দেবেশি শর্করয়া সমন্বিতং | 

মগ্ভপানোদ্ভবং চৈবং পীত্তং বৈ হরতে বিষং ॥ 

হে দেবেশি। শর্করার সহিত গব্য ঘ্বত 'মশ্রিত.করিয়া পান করিলে 

মদ্পপান জনিত বিষ অর্থাৎ মত্তত্তা বিনাশ প্রাপ্ত হয়। 

সসৈন্ধবং গব্যুতং কিঞ্চিছুষ্জং মহেশ্বরি । 

নাশয়েদচিরাদেব বেদনং বুশ্চিকোস্তবং ॥ 

হে মহেশ্বরি! কিঞিতৎ উষ্ণ গবা ঘ্বতের সহিত সৈন্ধব মিশ্রিত করিয়' 

সেবন করিলে আশু বৃশ্চিক বিষ বিনষ্ট হয়া থাকে । 

সগুড়ঃ সহুপ্ধ; পীতঃ কুম্মাগুকস্থ স্বরসঃ। 

নাশয়েদ্দংশবিষঞ্চ তথা শর্করয়ান্বিতঃ ॥ 

কুষ্মাণ্ডের স্বরসের সহিত গুড়, দুগ্ধ, ও শর্কর! মিশ্রিত করিয়া পান 

কারলে দংশকবিষ বিনাশ প্রাপ্ত হয়। 

কোত্রবস্ত মূলং গীতং বষ্টিমধুসমন্থিতং 
স্ুপ্ধং ত্রিরাত্রেণ মৃষবিষহরং ভবেৎ ॥ 

যষ্টিমধু, দুপ্ধ ও কোন্্রবমূল এই ভ্রব্যত্রয় একত্র মর্দন করিয়! পান" 
করিলে মুষিকবিষ বিনষ্ট হইয়া থাকে। 



কালীতন্ত্রম্ ১৯৯ 

কষ্ণস্কোঠস্ত মূলেন পীতং স্থকথিতং জলং। 
ততো নন্তে গরবিষং ত্রিরাত্রেণ স্থরেশ্বরি ॥ 

হে সরেশ্বরি! কৃষ্ণ আকোড় বৃক্ষের মূলের ক্কাণ প্রস্তত করিয়া 

তাহা পান করিপে ভ্রিরাত্রি মধ্যে গরবিষ বিনষ্ট হইয়া যার । 

করঞ্মর্কমূলঞ্চ কুম্ুমঞ্চ মনঃশিলা | 

হরিতালং কুম্ৃ্ত্চ সমভাগেন পেষিহং | 

বিষং নৃণাং বিনশ্যেত ভক্ষণান্নান্তর সংশয়? ॥ 

কর, অর্কমূল, কুষ্কুম, মনঃশিলা, হরিতাল, ও কুন্ুস্ত এই লকল দ্রবা 

তুলাপরিমাণে লইয়া একত্র পেষণ পূর্বক সেবন করিলে মন্ুযযুদংশনজ নিত 

বিষ বিনাশ পাইয়া থাকে । 

কীটাদিদংশনকৈব দীপতৈলেন নশ্যতি । 

কণ্টকাদিবিষং নশ্যেৎ তদ। বৈ নাত্র সংশয় ॥ 

প্রদীপের তৈল প্রদান করিলে কীটাদি দংশনজনিত বিষ ও কণ্টকাঁছি 

বিষ বিনাশ প্রাপ্ু হয় সন্দেহ নাই। 

ধুস্ত.রকরসং দেবি গুড়াজ্যক্ষীরমি শ্রিতং। 

মূলবিষং বিনশ্যেত সত্যং সত্যং মহেশ্বরি ॥ 

হে দেবি! গুড়, দ্বত, দুগ্ধ 'ও ধুশ্ত,র রস এই সমস্ত একত্র করিয়! 
সেবন করিলে মুলবিষ বিনষ্ট হইয়া থাকে সন্দেহ নাই। 
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মঞসিষ্ঠ। দেবদারু*চ হরিদ্রে ছে মহেশ্বরি 

তথা নাগেশ্বরশ্চৈব লুতাবিষং হরেদ্ঞ্রবং ॥ 

মঞ্জিষ্ঠাঃ দেবদারু, হরিদ্রা, দার হরিদ্রা ও নাগেশ্বর এই সকল মর্দন 

করিয়া লেপ প্রদ্দান করিলে লুঙাবিষ বিনষ্ট হয়। 

বটনিম্বশমীনাঞ্চ বন্ধলৈ: ্থিতং জলং। 

তৎসেকানুখদন্তানাং নশ্যেদ্বৈ বিষবেদনাং ॥ 

বট, নিম্ব ও শমীবৃক্ষ এই সকলের বক্কলের ক্াথ প্রস্তুত করিয়া 

তদ্বার৷ সেক প্রদান করিলে মুখের ও দত্তের বিষবেদনা বিদুরিত হয়। 

শ্রীদেব্যুবাচ। 

কেশাশ্চৈব নরাণান্ত নারীণাঞ্চেব ভূষণং। 

কেন বা বদ্ধন্তে কেশাঃ কৃষ্ণবর্ণ ভবস্তি চ। 

তদ্ক্রহি মে মহ্থাদেব ত্বদধীনাস্মি সর্ব্বথ| ॥ 

কেন বা মানব লোকে দীর্ঘায়ুষো ভবস্তি হি। 

তৎ সর্ববং মে সমাচক্ষ শ্োতুং কৌতুহলং মম ॥ 

পার্বতী কহিলেন, হে মহাদেব! সমস্ত অবয়বের মধ্যে একমাত্র 

কেশই কি নর, কি নারী সকলের পরম তৃষণ স্বরূপ | কেশবিহীন 

লোককে কদাচ সুপ্রী দৃষ্ট হয় না; অতএব কি উপায়ে তাদৃশ ভূষণস্বরূপ 

কেশ পরিবদ্ধিত ও কৃষ্ণবর্ণ হয়, তাহ! আমার নিকট কীর্তন করুন। হে 

নাথ! আমি তোমারই একান্ত অধীন! । লোকে মানবগণ কি উপায়ে 
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-নীর্ঘজীবী হইতে পারে, তাহাও শ্রবণ করিতে বাসনা করি। এই সমস্ত 

অবগত হইতে আমার একান্ত কৌতুহল জন্মিয়াছে; অতএব উহা 

আমার নিকট কীর্তন কর। 

প্রীমহাঁদেব উবাঁচ। 

আমআস্কিমও্জ। ত্রিফল। নীলী চ ভূঙ্গরাজকং। 

জীর্ণ, পরুলোহচুর্ণ কাঞ্জিকং কৃষ্ণকেশকৃৎ ॥ 

আমের আগির মজ্জা, ত্রিফলা', নাল, ভৃঙ্গরাজ, লৌচ্চুর্ণ ও ফারণ্ি এই 

সমস্ত দ্রব্য একত্র মর্দন করিয়া কেশে দিলে কেশ কুষ্ণবর্ণ হয়। 

আত্রাস্থিমজ্জামলকলেপ|ৎ কেশ! ভবস্তি হি। 
বদ্ধমূল! ঘন। দীর্ঘাঃ সিপ্ধাঃ স্্র্নোৎপতস্তি চ॥ 

* আত্ের অস্থির মজ্জা ও আমলকী এই ছুই ভ্রব্য মর্দন করিয়া মন্তকে 

লেপ প্রদান করিলে কেশ সম্পন্ন হয় এবং সেই কেশ দীর্ঘ, ঘন, বদ্ধমূল 
ও স্নিগ্ধ হইয়া থাকে। 

নবদগ্ধং শঙ্খচুর্ণং ঘ্বষ্টসীসকলেপিতং | 

কচাঃ শ্রক্ষা মহাকৃষ্জ ভবন্তি পরমেশ্বরি ॥ 

হে পরমেশ্বরি! দগ্ধ শঙ্খচূর্ণ ও সীসক ধর্ষণ করিয়! মস্তকে লেপ 

গ্রদান করিলে কেশসমূহ নিগ্ধ ও অত্যন্ত কৃষ্ণবর্ণ হয়। 
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ভূঙ্গরাজং লোহচুণং ব্রিফলা বীজপুরকং। 

নীলী চ করবীরঞ্চ গুড়মেতৈঃ সমৈঃ শৃতং। 

পলিতানীহ কৃষণনি কুর্ধ্যাল্লেপামাহৌষধং ॥ 

ভৃঙ্গরাজ, লৌহচুর্ণ, ত্রিফল!, লেবু, নীল, করবী, ও গুড় এই পমস্ত 

দ্ধ একব্র করিয়। পাক করিবে | এই মহৌষধ লেপন করিলে কেশের 

শুত্বাদি বিনষ্ট হয় এবং কেশ সমুজ্ল ও রুষ্ণবর্ণ হয়| 

আত্মাস্থিচর্ণলেপাদ্বৈ কেশা; সুম্মনা! ভবন্তি চ। 

করগ্তামলকৈলাঃ সলাক্ষালেপোরুণাপহঃ ॥ 

করগ্তা, এলাই5, লাক্ষ৷ ৪ আমলকী এই দ্রবা একত্র করিয়া 

মন্তকে লেপ প্রদান করিলে কেশের তাম্রবর্ণতা দূর হয় এবং কেশ হুঙ্মু 

হইয়া থাকে । 

সপ্রাত্র্যাঃ প্রজায়ন্ডে খন্বীটস্ত, কচাঃ গুভা? | 

দগ্ধহস্তিদস্তলেপাৎ সাজ্বাক্ষীররসাঞ্জনাৎ॥ 

হস্তিদত্ত দগ্ধ করত সেই ভন্ম ও রসাঞ্জন এই দুই দ্রব্য অঙ্গাছুপ্ধ সহ 

মিশাইয়া মন্তকে লেপ প্রদান করিলে খ্ল্লীটরোগীর কেশ পরিষ্কার হুয়। 

পলাশস্ত চ বীজানি শ্রাবণে বিত্ষাণি চ। 

গৃহীত্বা নবনীতেন তেষাং চূর্ৃঞ্চ ভক্ষয়েৎ ॥ 

কর্ষাদ্ধমেকং সেবেত নত্বা নিত্যং হরিং প্রভূং । 
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ষষ্টিপুরাণধান্তস্য পথ্যমন্তুবর্ং শিবে | 
জীবেছর্সহস্রাণি বলীপলিতবর্জিতঃ ॥ 

হেশিবে! আাবণনাসে পলাশের বীজ গ্রহণ পূর্বক তাহাকে তুষশূন্ত 

করিবে । ত্দ্রনস্তর সেই বীজ চূর্ণ করত নবনীত সহকারে সেবন 

করিবে। ইহা] এক তোলা পরিমাণে সেঝন করিতে হয়। সেবনের 

পুঝে গ্রত্যহহ হরিকে নমস্কার করিবে! এই ওধর্ঘ সেবনান্তে বষ্টিধান্যের 

অন্ন পথ/ করিবে; কস্ত জল পান করিবে না) এইরূপ করিলে খেই 

ব্যক্তি বলীপলিতাদিশুন্য হইয়া এক সহশ্র বর্ষ জীবিত থাকিতে পারে 

সন্দেহ নাই । 

হত্তিকর্ণপলাশস্য পত্রাণি চুণয়েচ্ছিবে । 

সর্ববরোগবিনির্নস্তং চর্ণং পলশতং তথ ॥ 

সক্ষীরং ভক্ষিতং কুর্য্যাৎ সপ্ত(হেন মহেশ্বরি | 

নরং শ্রুতিধরং দেবি মৃগেন্দ্রগতিবিক্রমং | 

পল্মরাগপ্রতীকাশং যুক্তং দশশতায়ুষ। ॥ 

হস্তিকর্ণ পলাশের পত্র চর্ণ করিয়া ছুগ্ধ সহ সেবন করিলে সাত দিনের 

মধো যাবতীয় রোগ দুপীভূত হয়। এই ওষধের পূর্ণমান্র। একশত পল । 

এট গুঁষধধ সেবন করিলে মনুষ্য শ্রুতিধর হয়) মৃগেম্্বৎ গতিশালী « 

বিক্রমসন্পন্ন হয়, পদ্মরাগের ন্যায় দেহকান্তি হয় এবং সেই বাক্তি স্শ্রবর্ 

জীবন ধারণ করিয়া থাকে । 

ভূগরাজস্ত বৈ মূলং পুষ্যর্ষে তু সমাহৃহ্রং 

গৃহীত্বা। বৈ তচ্চুণস্ত সসৌবীরঞ্চ ভক্ষয়েৎ। 
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মাসমাত্রপ্রয়োগেণ বলীপলিতবর্জ্জি তঃ | 

শতামি পঞ্চ জীবেচ্চ নরো। নাগবলো ভবেং ॥ 

পুষযানক্ষত্রে ভূঙ্গরাজের মূল উত্তোলন পূর্বক চূর্ণ করিবে । এই চূর্ণ 
কাঞ্জি সহ সেবন করিলে একমাস মধো সেই ব্যক্তি বলীপপিতাদিপরিশন্ত 

'হইয়। পঞ্চ শত বর্ধ জীবিত থাকে সন্দেহ নাই । 

ইত্যেতৎ কথিতং সর্ববং বিস্তরাৎ পরমেশ্বরি | 

গোপ্যাৎ গোপ্যতরধৈব স্বযোনিরিব পার্ধবতি ॥ 

ইতি শীকালীতন্ত্রে সব্বোত্তমোত্তমে শ্িহরপার্বতীসংবাদে 

ষট্কন্মসাধনং নাম ত্রয়োদশোললামঃ ॥ ১৩ ॥ 

হে পার্ধতি! এই তোমার নিকট সবিস্তানী সকলই কীর্তন 

করিলাম। ইহ! গোপনীয় হইতেও গোপনীয়। হে পরমেশ্বরি । ইহা 

'স্বযোনিবং গোপনে রাখিবে। 

ইতি শ্রীকালীতন্ত্রে ষটকশ্মসাধন নামক ত্রয়োদশ উল্লাস সমাপ্ত । 



চতুর্দশোল্লাস3 | 

যোগসাধনং। 

জীপাব্বত্যুবাচ। 

দেবদেব মহাদেব কৈলাসেশ্বর হে প্রভো। 

অধুনা বদ মে নাথ যোগসাধনযুত্তমং ॥ 

পার্বতী কহিলেন, হে দেবদেব! মহাদেব! হে কৈলাসেশ্বর। 

হে প্রভে! ছে নাথ! অধুন। আমার নিকট যোগসাধন কীর্তন কর। 

জ্রীমহাদেব উবাচ। 

শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি ফেগসাধনমুত্তমং। 
অভক্তায় ন দাতব্যং দত্তে তু নিরয়ং ব্রজেৎ ॥ 

মহাদেব কহিলেন, ৫ দেবি! এক্ষণে তোমার নিকট অন্ুত্বম 

যোগসাধন কীর্তন করিতেছি শ্রবণ কর। ইহা অভক্ত ব্যক্তিকে 

কদচ প্রদান করিবে না, ইহা অভক্তকে প্রদান করিণে নরকে গমন 

করিতে হয়। 

হুসস্তি প্থজং রক্তং দিব্যলিঙ্গেন ভূষিতং। 
কাদিঠাস্তাক্ষরোপেতং দ্বাদশার্ণ বিভূষিতং ॥ 
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জীবের হৃদয়ে দ্বাদশদলবিশিষ্ট লোহিতবর্ণ মনোহর পদ্ম বিরাজিত 

আছে। উহা ক আর ঠ পর্য্যন্ত ঘদশবর্ণালঙ্ক ১ অর্থাৎ বামাবর্তে উর্ধ 

পত্রাবধি শেষপত্র পর্যাস্ত “কখগঘঙচছজবঝঞটঠ” এই দ্বাদশ 

বর্ণে সমন্বিত । এ পল্মের মধো যে কণিকার, তাহার অভান্তরে 

ত্রকোণাকৃতি পীঠে “যং” এই বর্ণ পরিশোভিত। এই যংকারই বায়ুযন্ত 

বলিয়। পরিকান্তিত | 

প্রাণো বসতি তত্রেব বাসনাভিরলঙ্কৃতঃ | 

প্রাণন্ত বৃত্তিভেদেন নামানি বিবিধানি চ ॥ 

প্রাণাখ্য. বায়ু উক্ত বায়ুঘস্ত্রেই অধিষ্ঠান করেন । উক্ত প্রাণ পূর্ব- 

পূর্বাজ্জিত কম্মসংশ্লিষ্ট অহঙ্কারসম্পন্ন অর্থাৎ প্রাপ্তাভিমানী, নানাবিধ 

রাসনাস্তে সমলন্ক ত হইয়। জীবের হৃদয়ে অবস্থিতি করিয়া থাকেন। 

নামানি বিবিধান্যেব তচ্ছুণুষ বরাননে । 
প্রাণোইপানঃ সমানশ্চোদানে। ব্যানস্তথৈব চ ॥ 
নাগঃ কৃম্মশ্চ কৃকরো দেবদত্তো! ধনঞীয়ঃ । 
এতে দশ প্রধানাঃ স্ুযু স্থানং তেষাং বামাহং ॥ 

হে বরাননে! কাধ্যভেদে এ এক প্রাণবাযু নানাবিধ নাম দারণ 

করেন। তন্মধ্ো দশটী প্রধান। সেই দশটী যথাক্রমে প্রাণ, অপান, 

সমান, উদান, ব্যান, নাগ, কুম্ম। কৃকর, দেবদত্ত ও ধনগয় নামে 

অভিহিত। এই দশটার মধ্যে প্রথোমোক্ত পাঁচটা অস্তঃস্থ এবং শেষোক্ত 

পাচটা বহিঃস্থ প্রাণ বলিয়। পরিগণিত হইয়। থাকে | হেদেবি! এক্ষণে 

ইহাদিগের অধিষ্ঠানস্থান অর্থাৎ কোন্ বাযু কোন্ স্থানে মবস্থিতি করে 

তাহ। বলিতেছি শ্রবণ কর। 
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হৃদি প্রাণো গুদেহপানঃ সমানো নাভিমগ্ডলে। 

উদানঃ কদেশস্থো ব্যানঃ সর্ববশরীরগ: ॥ 

প্রাণ হৃদয়ে, অপান গুহ, * সমান নাতিমগ্ডলে, উদান কঠে, এবং 

ব্যান সর্ধশরীর ব্যাপিয়া অবস্থিত । 

ক সুশ্রুতে কাথত আছে যে, যে বায়ু নাসিকারন্ধ, দ্বারা সমাকুষ্ট 

হয়৷ নািগ্রন্থি যাবৎ যাতায়াত করে, তাহার নাম প্রাণবাযু। ষে ঝাযু 

যোনিদেশ হইতে নাভিগ্রস্থি যাবৎ নিম্নভাগে যাতায়াত করে, তাহার 

শাম অপান বাযু। যৎকালে নাসারন্ধের দ্বার! প্রাণবাযু সমাকুষ্ট হইয়| 

নাভিমণ্ডল ক্ষত করিতে সমুদ্ধত হয়, তৎকালেই অপান বাুও যোনি 

হইতে সমাকৃষ্ঠ ইইয়া নাভির নিক্পগ্রদেশ স্ফীত করিতে থাকে । এহ 

প্রকারে নাসারন্ধ, ৪ যোগিপ্রদেশ ছুই দ্রিক্ হইতে প্রাণ ও অপান এই 

বাযুদ্বমহ পৃরক-সময়ে নাভগ্রন্থিতে আকৃষ্ট হয় আর রেচকসময়ে উভয় 

বাযু ছুট দিকে প্রস্থান করে। ষট্চক্র ভেদের টাকাতেও লিখিত আছে 

যে, “অপানঃ ক্ষতি প্রাণং শ্রাণোহপানঞ্চ কর্ষতি। রজ্জুবছ্ধো যথ! 

স্নো গতোইপ্যাক্কস্ততে পুনঃ | তথ চৈতে৷ বিসংবাদে সংবাদে সন্ত্যজে- 
দম ॥” অর্থাৎ অপান প্রাণনামক বাযুকে আকর্ণ করে আর প্রাণ 

অপান বাধুকে আকর্ষণ করিয়া থাকে 1 যেরূপ শ্তেনপক্ষী রঙ্জুবদ্ধ থাকিলে 

৯ড্ডীন হইলেও পুনরায় প্রত্যবৃত্ত হয়, সেইরূপ প্র।ণবায়ু নাসারন্ধ,যোগে 

বহর্গত হইয়াও 'আপনবকর্তৃক আকৃষ্ট হইয়। পুনরায় শরীরমধ্যে প্রবেশ 
করে। এই বাযুছ্বয়ের বিসংবাদে অর্থাৎ নাসিক ও যোনিপ্রদেশের 

অভিমুখে বিপরীতভাবে গমনে জীবন রক্ষিত হয়। যৎ্কালে এ বাযুদ্ধয 

নাভিগ্রন্থি ভেদ করত একক্র (মূলিত হইয়া গমন করে, তৎকালে তাহার! 

এই দেহ পরিত্যাগ করিয়া থাকে । মরণকালে ইহাকেই নাভিশ্বাস বর 
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উদ্দারে নাগ আখ্যাতঃ কুর্্ম উদ্মীলনে স্মৃতঃ। 
কৃকরঃ ক্ষুৎকৃতে জ্ঞেয়ে। দেবদত্তো বিজ্ম্তণে | 

ন জহাতি মৃতে কপি সর্বব্যাপী ধনঞজয়ঃ ॥ 

নাগ নামক বায়ু উদগারে, কুম্ম চক্ষু-উন্নীলনে, কৃকর ক্ষুৎকারে, 

দেবদত্ত বিজ্স্তণে এবং ধনঞ্জয় সর্বশরীরে অবাস্থত অর্থাৎ নাগ দ্বার! 
উদগ।র, কৃম্ম দ্বার! উন্মীলন, কৃকর দ্বারা ক্ষুৎকার, ( হাচি ), দেবদত্ত দ্বার! 

জিজ্স্ণ, ( হাইতোলা ) এবং ধনঞ্জয় দ্বারা হিক| এই সমস্ত কার্ধ্য 
সম্পাদিত হহয়া থাকে । 

যায়। এই বাযুদ্ধয়ের মধ্যবর্তী নাভিমগুডলস্থ বাযুঈ সমানবায়ু নামে 

অভিহিত। শাস্ত্ান্তরে বণিত আছে যে, প্রধান বায়ু পাচটী এবং 
উপবাধু পাচটা। তন্মধ্যে শ্বাসপ্রশ্থাসক্রিয়াসম্পন্ন প্রাণবাঘুই সর্বপ্রধান। 

স্থলতেদে এই প্রাণেরই দশ প্রকার নাম হইয়াছে । বহু বু তন্ত্রে লিখিত 

আছে যে, শরীরস্থ কুগুলিনী নামী শক্তি হইতে সেই প্রাগ-বায়ু সঞ্জাত 

হইয়াছে । তম্ত্রকারগণ সেই কুগুলী শক্তিকে বায়ু এবং অগ্রির স্ক্মাংশ' 

বিদ্যন্ময় পদার্থ বলিয়া কীর্তন করেন। সেই শক্তি মেরুদণ্ডের মধ্যস্থলে 

অবস্থান করিয়। জ্ঞান, ইচ্ছা, ক্রিয়া এই তিনরূপে বিভক্ত হইয়া কি 

বহিরিক্দ্রিয়ের কার্য, কি আস্তরিক যন্ত্রের কাধ্য, শরীরস্থ যাবতীয় 

কার্যেরই প্রবন্তিক হইয়াছেন। অস্ত্রে বর্ণিত আছে যে, অসংখ্য শুন্য 

কিংব1 বায়ুবাহিনী ধমনী মেরুদণ্ডে সংলগ্ন । তাহার মধ্যে জ্ঞানশক্তিবাহিনী, 

ইচ্ছাশক্তিবাহিনী ও ক্রিম্নাশক্তিবাহিনী এই তিনটা নাড়ী প্রধানা। সেই 

সমস্ত ধমনীমার্গে বিছ্যুন্নয় হুক্সম বায়ু সহকারে ভ্ঞান, হচ্ছ! ও ক্রিয়াশক্তি 

শরীরে এবং শরীরস্থ যাবতীয় যন্ত্রে সংযুক্ত হয়। কোন কোন শারীরতত্ববিৎ 
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অনেন বিধিন। যে! হি ব্রল্মাণ্ডং বেত্তি বিগ্রহং | 

সর্ববপাপবিনিন্ম স্তঃ সযাতি পরমাং গতিং ॥ 

যে ব্যক্তি এই প্রকার বিধান দ্বার! ব্রহ্গাগ্ুরূপ আপন দেহকে অবগত 

হইতে পারে, . সেই ব্যক্তি অথিল পাতক হইতে মুক্তিলাভ করতঃ পরম! 

গতি প্রাপ্ত হন সন্দেহ নাই। 

গুরূপদিষ্টমার্গেণ ক্রিয়তে যেন বুদ্ধিন।। 
তস্যৈব সব্বপিদ্ধি; স্যাঁদন্তথ৷ নিক্ষলং ভবেৎ ॥ 

হে পার্ধবতি ! গুরু যেরূপ উপদেশ প্রদান করেন, সেইরূপ 

নিয়মানুসারে কাধ্য করিলেই সিদ্ধিলাভ করা যায়; কিন্তু তাহ! না করিয়া 

যে ব্যক্তি স্বীয় বিবেচনা বা কল্পনা অনুসারে কার্য করে, তাহার 

সিদ্ধিলাভ করা দুরে থাকুক, সমস্তই বিফল হইয়া যায়। 

মহাত্মা বলিয়া থাঞ্চেন যে, মেরুদণ্ডের ছুই, পাশে জ্ঞানশক্কিবাহিনী ও 

ক্রিরাশক্কিবাহনী যে শিরা আছে, শরীর ছেদন করিলেই তাহ! স্পষ্ট 

প্রত্/ক্ষ হইয় থাকে * অপরাপর শারীরতত্ববিৎ মহাত্মার বলয়! থাকেন 

যে, মেরুদও :*তে হৃদয়ের উপরিভাগ যাবৎ ষে একটী শিরা সংযুক্ত 

আছে, তাহা ছেদন কারলেই রক্তের সঞ্চালন রহিত হইয়া যায়। 

ইহাতেই অনুমান হয় ষে, এ ধমনী দ্বারাই হ্ৃায়ে রক্তসঞ্চালিনী শক্তি 
ংষোজিতা হহয়! থাকে । এই সকল প্রমাণ দ্বারাই স্পষ্ট অনুমিত হয় 

নে, মেরুদণ্ডা'শ্রন যাবতীয় ধমনীর মধ্যস্থিতা যে সকল বায়বী শক্তি 

আছে ও তাহা? শ্বাসপ্রস্থাাদি যে সমত্ত বাহ্ক্রিয়। লক্ষিত হয়, তাহাই 

শরীরস্থ মৃূলব।যু। 

১৪ 
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যতন স্বত্ব! নত্ব। চ গুরোবর্িগ্ঠাং লভেদ্যদি। 
আশু সিদ্ধির্বেত্তশ্ নাত্র কাধ্য। বিচারণ! ॥ 

যে ব্যক্তি গুরুদেবকে যত পূর্বক স্তব ও প্রণামাদি দ্বার! সন্তষ্ট করিয়া 
তাহার নিকট হইতে বিগ্ভালাভ করে, আশু তাহার সিদ্ধিলাভ হইয়া 

থাকে সন্দেহ নাই। 

গুরুঃ পিতা গুরুর্মাত। গুরুর্দেবো ন সংশয়ঃ। 
গুরুঃ কর্তী চ হর্ত। চনাস্তি কশ্চিৎ গুরোঃ পর ॥ 

গ্রুই পিতা, গুরুই মাত এবং গুরুহ দেবতাস্বরূপ। গুরুই কর্তা 

গুরুই হর্তা ; গুরু অপেক্ষা জগতে আর কেহই নাই। 

তন্মা্ কায়েন মনসা বচসা কল্মভিরপি। 

গুরুমারাধয়েদ্িদ্বান্ সর্ববকার্ধ্যার্থসিদ্ধয়ে ॥ 

এই হেতুই কায়মনোবাক্যে ও কন্মন্বার। সর্ব্বকাধ্যসিদ্ধার্থ গুরুর 

'আরাধন! করিবে। 

গুরুসেবাপ্রসাদেন সর্বং ক্ষেমময়ং ভবেৎ। 

অন্যথাম্ঙ্গলং দেবি পদে পদে লভেনরঃ ॥ 

হে দেবি। গুরুদেবের আরাধন। করিলে তত্প্রসাদে সকল বিষয়েই 

কল্যাণ লাভ হইয়া থাকে; অন্তথা পদে পদে অমঙ্গল ঘটে সন্দেহ নাই। 



কালীতন্ত্রম্ ২১১ 

পরাৎপরঞ্চ তং দেবি পরদেবতাবূপিণং 
রিস্ত প্রদক্ষিণীকৃত্য স্পৃষ্ট।1 তচ্চরণৌ হিতৌ। 
পুনঃ প্রদক্ষিণীকৃত্য প্রণমেদ্দগুবদুবি ॥ 

হে দেবি! পরাৎপর, পরমদেবতাস্বরূপ সেই গুরুদেবকে তিনবার 

প্রদক্ষিণ করিয়! সাহার মঙ্গলময় চরণযুগল স্পর্শ পূর্বক পুনরায় প্রদক্ষিণ 

করিয়! সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিবে । 

আত্মবান্ দৃঢবিশ্বাসী শ্রদ্ধাবান্ বিজিতেন্দ্িয়ঃ | 

সহি সিদ্ধিং লভেদেবি তম্ম।ত্তৎমমানো ভবেৎ ॥ 

ষে ব্যক্তি আত্মবান্, দৃঢ় বিশ্বাদযুক্ত, শ্রদ্ধাবান্ ও জিতেন্ত্রিয়, সেই 
ব্ক্তিই দিদ্ধিলাভ করে সন্দেহ নাই? অতএব হে দেবি! আত্মবান্ ও 

শ্রদ্ধাবান্ এবং জিতেন্দ্রিয হওয়াই কর্তব্য। 

কুসঙ্গী বহুদঙ্গী চ গুরুসেবাবিবড্জিতঃ | 
নিষ্টুরানৃতভাষী চ সদা লোলুপমানদঃ ॥ 
ইন্দ্রিয়বশগশ্চৈব অবিশ্বাসী 'চ যঃ পুমান্। 
ন দিদ্ধিং লভতে মোইসৌ কল্পকোটিশতৈরপি ॥ 

যে ব্যক্তি অসজ্জনের সঙ্গ করে, যে বহুজনের সংসর্গে অবস্থিতি করে, 

যে গুরুসেবাবিহীন, যে নিষ্ঠ,রভাষী ও মিথ্যাবাদী, যাহার মন সর্ববন| লুনধ, 

যে অজিতেন্দ্রিয় ও অবিশ্বাসী, শতকোটি কল্েও তাহার সিদ্ধি লাভের 

সম্ভাবনা নাই। 
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ফলিয্যতীতি বিশ্বাস; সিদ্ধেঃ প্রথমলক্ষণম্। 

দ্বিতীয়ং শ্রদ্ধয়। যুক্তং তৃতীয়ং গুরুপুজনম্। 

চতুর্থ সমতাভাবং পঞ্চমেক্দ্রিয়নিগ্রহম্। 
যষ্ঠঞ্চ প্রমিতাহারং সপ্তমং নৈব বিদ্যুতে ॥ 

*এই কার্ধোর ফল অবশ্যই হইবে” এইরূপ দৃঢ় বিশ্বাসই সিদ্ধির প্রথম 

কক্ষণ। শ্রদ্ধা,ম্পন্ন হওয়া ছ্িতীয় লক্ষণ। গুরুসেবাপরায়ণতা তৃতীয় 

লক্ষণ। সর্বভূতে সমতাভাব চতুর্থ লক্ষণ। ইন্দরিয়নিগ্রহ পঞ্চম লক্ষণ। 

পরিমিত আহার ষষ্ট জক্ষণ। এত্ঘ্তীত যোগসিদ্ধির আর সপ্তম লক্ষণ 

কিছু নাই। 

যোগঞ্জং শ্রীগুরুংপ্রাপ্য প্রণম্য চরণৌ হিতী। 
তছুপদিষ্টমার্গেণ ফোগসাধনমাচরেৎ ॥ 

যোগবিৎ গুরুকে প্রাপ্ত হইয়। তীয় মঙলময় চরণযুগলে প্রণাম 

পুর্ববক ত ছুপাদষ্ট মার্গীন্ুসারে যোগঙাধনে প্রবৃত্ত হইবে। 

স্ুশোভনে মঠে যোগী পাল্মাসনসমন্থিতঃ | 

আসনোপরি সংবিশ্য পবনাভ্যাসমাচরেৎ ॥ 

যোগী ব্যক্তি সুশোভন হঠমধো প্ল্মানে সমাসীন হইয়া গ্রাণায়াম- 

সাঁধনার্থ পবনাভাস করিবে। 

সমকায়ঃ প্রাঞ্জিশ্চ প্রণম্য চ গুরূন্ সুধীঃ। 

দক্ষে বামে চ বিদ্বেশক্ষেত্রপালাম্থিকাং পুনঃ & 
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যখন পবনাভ্যাসে প্রবৃত্ত হইবে, তখন দেহ বক্র বা কুঞ্চিত করিবে 
না, সমকায় হইয়া করযোড়ে গুরুগণকে প্রণাম পূর্বক বামদিকে ও 

'ক্ষিণিকে গণপতি, ক্ষেত্রপালাদি ও অন্বিক্কাকে প্রণাম কৰিবে। 

ততশ্চ দক্ষান্গুষ্ঠেন নিরুধ্য পিঙ্গলাং স্থৃধীঃ | 
ইড়য়! পূরয়েদায়ুং যথাশক্ত্যা তু কুম্তয়ে। 

ততস্ত্যক্তা পিঙ্গলয়। শনৈরেব ন বেগতঃ ॥ 

তৎপরে ন্ুবুদ্ধি সাধক দক্ষিণ হস্তের অন্গুষ্ঠ দ্বার! দক্ষিন না'সারন্ধ,কে 

অবরুদ্ধ করত বাম নাপিকার ইড়। নারীরন্ধে, সাধ্যানুলারে ও সংখ্যানুসারে 

বায়ু পূরণ কারবে। মধ্যনাড়ীরন্ধে, যথাশক্তি সংখ্যানদারে এ 
পুরিত বাযুকে রুদ্ধ করত তংপরে যথাশক্তি সংখ্যান্ুলারে যথাক্রমে 

দক্ষিণ নাঁসিকায় পিঙ্গল! নাড়ীরন্ধ, দ্বার! বায়ুকে অবেগে পরি্য।গ 

করিবে। 

পুনঃ পিঙ্গলয়াপৃধ্য যথাশক্ত্য। ভূ কুম্তয়েৎ। 

ইড়য়া রেচয়েদ্বায়ুং ন বেগেন শনৈঃ শনৈঃ ॥ 

পুনরায় বিলোমমার্গে দক্ষিণ নাসাতে বধাদংখ্যানুনারে বাবু 

পুরণপূর্ধবক যথাশক্তি মধ্ানাড়ীতে স্তম্ভিত করিয়| বাদ নানাতে পুরিত 
বাষুকে ধারে ধীরে শনৈ: শনৈঃ যথাশক্তি সংখ্যানুলারে পরিত্যাগ করিবে। 

প্রতিদিন আলম্ত বিসজ্জন পূর্বক যথাঁকালে বিংশতিবার এই 'প্রাণায়াম- 

যোগ মাধন করিতে হয়। প্রাতঃকাল, মধ্যাহ্ুকাল, সন্গ্ঘাকাল ও 

অধ্যরাত্রি এই চারিবারে বিংশতি সংখ্যায় কুম্তক করাই বিধেয় । 
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ইং মাসত্রয়ং কুর্যাদনালস্তং দিনে দিনে। 

ততো নাড়ীবিশুদ্ধিঃ স্তাদবিলম্বেন নিশ্চিতম্ ॥ 

এই প্রকারে তিনমাস যাবৎ নিরলস হইয়। প্রত্যহ প্রাণায়াম করিলে' 

সেই ব্যক্তির নাড়ীশুদ্ধি হয়, তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই। 

যদা নাড়ীবিশুদ্ধি; স্যানশ্যন্তে দোষপংক্রুয়ঃ। 

_ ষোগারস্তোস্তবা দেবি সত্যং সত্যং ন সংশয়: ॥ 

হেদ্দেবি । এরূপে নাড়ীর বিগুদ্ধি হইলে তৎ্কালে যৌগোস্ভব 

ফ।বতীয় দোষই বিনাশ প্রাপ্ত হইয়া যায়। আম সত্য করিয়। বলিতেছি 

ইহাতে কিছুমাজ সন্দেহ নাই। 

নাড়ীশুদ্ৌ। মহাঁদেবি যদ্যদ্চিহ্তং প্রকাশতে। 
তৎসর্ববং সংপ্রক্ষ্যাম সাবধানাবধারয় ॥ 

হে মহাদেবি! নাড়ীর বিশুদ্ধি হইলে সাধকের শরীরে ষে যে রূপ' 

চিহ্ দৃষ্ট হইয়! থাকে, আমি অধুনা তোমার নিকট তাহা কার 

করিতেছি শ্রবণ কর। 

সমকায়ঃ সথগন্ধিশ্চ স্থকাস্তিঃ প্রাণসাধকঃ। 

আরস্তঘটকশ্চৈব তথা পরিচয়স্তাদ] ৷ 

নিষ্পত্তবিঃ সর্বযোগেষু ফোগাবস্থা ভবস্তি তাঃ & 
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তৎ্কালে প্রাপসাধক ব্যক্তি সমকায় হ্য় অর্থাৎ তাহার দেহ কৃশ, 

স্থল অথবা বক্র ও কুঞ্চিত হয় না; তাহার দেহ মনোহর গন্ধপূর্ণ ও 

কাস্তিমান্ হইয়া থাকে । যোগীর আরস্তঘটক এই অঙ্গপরিচয় যাবতীয় 
যোগেতেই নিষ্পন্ন হইয়াছে ; এই অবস্থাকেই যোগাবস্থ! কহে। 

আরম্তমাত্রমেতত্ত জানীহি পরমেশখবরি । 

বক্ষ্যাম্যন্তানি চিহ্নানি দুঃখনাশকরাণি চ ॥ 

হে পরমেশ্বরি। প্রাণায়ামসিদ্ধির আরম্ভমাত্র কথিত হইল। এক্ষণে 

অপরাপর ছুঃখনাশক চিহ্ন বলিতেছি শ্রবণ কর। 

প্রৌটবহ্িঃ সথঁভোগী চ স্ৃখী সর্ববানন্ুন্দরঃ | 

সংপূর্ণহৃদয়ো যোগী সর্বেবাৎলাহবলান্বিতঃ। 
জায়তে ষোগিনোহবশ্টমেতে সর্বকলেবরে ॥ 

যখন প্রাণসাধকের নাড়ীবিশুদ্ধি হয়, তখন বৈগুণাশুন্ত জ্রাগ্রি 

পরিবদ্ধিত হইয়। থাকে, সুন্দররূপ ভোগে সক্ষম হয় আর নিরন্তর চিত্ত 

স্ুথরূণ গৃহে ক্রীড়া করিতে থাকে । ত্ৎকালে যোগীর সর্বার্গ পরম 

সন্দর হয়। তখন যোগী বাক্তির হৃদয় সংপূর্ণ থাকে অর্থাৎ তাহার মন 
কু হয় না, তিনি সর্বপ্রকার বল ও উত্সাহসমন্বিত হইয়া থাকেন। 

হে দেবি! যোগিগণের দেহে নিশ্চক্ই এই সকল চিহৃ প্রকাশ 

পাইয়া থাকে। 

অধুনা সংপ্রবক্ষ্যামি যোগবিদ্বকরাঁণি চ। 

যত্ত্যক্ত1 সাধকে। ধীমান্ ভবছুঃখপারং ব্রজেৎ ॥ 
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এক্ষণে ষোগবিদ্বকর বিষয় বর্ণন করিতেছি শ্রবণ কর। ধামান্ 

সাধক এ সমস্ত পারত্যাগ করিলে সংসাররূপ ছুঃখসাগর সমু্তীর্ণ 

হইয়। থাকে। 

মগ্যং তালং পনসঞ্চ কটুম্নং দধিতক্রকং | 

শাকোতৎকটং তথ। তিক্তং ত্যজেৎ ভূষ্টঞ্চ লাবণং ॥ 

মদ, ভাল, কাঠাল, কটু ও অজ্দ্রব্য, দধি, তক্রঃ কদর্য শাক, 

ডিক্তদ্রব্য, ভৃষ্টন্্ব্য ও লবণাক্ত বস্তু পরিত্যাগ কর! অবশ্য কর্তব্য । 

যোগ।রস্তে বর্য়েত কদন্থং জন্বীরং তথা । 

লকুচং লশুনং বিশ্বং পথন্্রীবহ্িসেবনং ॥ 

যোগারস্ত কালে কদন্ব, জস্বীর, লকুচ, ( মাদার ) লশুন, বিশ্ব, ( ভেলা” 

কুচ। ), পথপধ্াটন, নারীস্জগ ও অগ্রিসেবন এই সমস্ত পরিত্যাগ করিবে। 

পিয়ালং শাল্সলী-হিঙ্গু-কেমুকঞ্চ তথা বিষং । 
এত সর্ববং পরিত্যাজ্যং যোগারস্তে মহেশ্বরি ॥ 

হে মহেশ্বরি ! যোগারভ্তকালে পিয়াল, শালসলী, হিছু। কেমুক, (গাব) 

বিষ, ( পদ্ম প্রভৃতির মুণাল ) এই সমস্ত পরিত্যাগ করিতে হইবে। 

কণ্টবিল্বং পলাশঞ্চ মস্থরং শাকদণ্ডকং। 

তুম্বীকুম্বাগুপাঙ্ঞ্চ কোলকপিথঞ্চ বর্তভয়েৎ ॥ 
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কণ্টবিন্ব, পলাশ, মন্থর, শাক?গ, লাউ, কুগ্মণ্ঁ, পাওঁফল, বদরা এও 
কপিথ ( কদবেল ) পরিত্যাগ কর! কর্তব্য। 

যোগারস্তে বর্জয়েত কুলথঞ্চ মহেশ্বরি | 

কাঠিন্তং ছুরিতং পৃতিং যত্তুতঃ পরিবর্জয়েও ॥ 

হে মহেশ্বরি! যোগারস্তকালে সাধক ব্যক্তি কুল কলায় ভক্ষণ 
করিবে না এবং কঠিন দ্রব্য, পাপকর বঞ্ত ও পৃতিগন্ধপূর্ণ দ্রব্য যত 
সহকারে পরিত্যাগ করিবে। 

অতিশীতঞ্চাতি চোগ্রমুষ্ণং পযু্ণষিতং তথ] । 
যোগারন্তে মহাযোগী যত্রতঃ পরিবজ্ভয়েৎ ॥ 

যোগী ব্যক্তি যোগারম্তকালে অত্যন্ত শীতল দ্রব্য, অতি উগ্র দ্রব্য, 

উষ্ণ বস্তু ও পুযষিত দ্রব্য যত্ব সহকারে পরিত্যাগ করিবে। 

মিতাহারং বিনা যস্ত যোগারস্তন্ত কারয়েং। 

নানারোগে। ভবেত্তস্ত কিঞ্িদযোগে। ন সিধ্যতি ॥ 

ষে ব্যক্তি মিতাহার পরিত্যাগ পূর্বক যোগসাধনে প্রবৃস্ত হয়, 

নানাবিধ রোগ তাহাকে আক্রমণ করে, এবং তাহার যোগদিদ্িলাভ 

হয় না| 

বালরস্তামামরস্ত।ং রম্তাদওুঞচ ডুম্বরীং। 

দ্রাটিকাং কর্কটাং মুদগং যোগী ভোজনমাচরেৎ ॥ 



২১৮ কালীতন্ত্রমূ 

ঠটিয়। কলা, কাচকলা, রস্ভাদণ্ড, ( থোড় ) ডুঙ্বুর, দ্রাঁ়িকা, কর্কটা ও 

মুগ, যোগী ব্যক্তি এই সকল দ্রব্য ভোজন করিবে। 

গোধৃমপিশ্ুকধ্ধৈব পটোলং পনসং তথা । 
ষবপিগুং ককে।লঞ্চ খদ্ধিং ভে।জনমাঁচরেৎ ॥ 

গোধুমপিও, পটোল, কাঠাল, যবপিগ্ু, করল ও খন্ধি যোগী ব্যক্তি 
এই সমস্ত ভক্ষণ করিবে। 

বার্তাকীং মুূলকং রম্তাং মানং পটোলপত্রকং। 
বাস্তকঞ্চ কালশাকং বালশাকঞ্চ ভক্ষয়েং ॥ 

বার্তাকী, মুলক, পঞ্ষরস্তা, মানকচু, পলপতা, কালশাক, বাঁলশাক ও 
বেতে] শাক এই সমস্ত আহার করাই যোগীব্যক্তির অবশ্ঠ কর্তিবা | 

এতং সব্বং ভক্ষণীয়ং শাল্যননং হিলমোচিকাং। 

যোগারস্তে মহাদেবি সর্ববসিদ্ধি প্রদায়কং ॥ 

এই সমস্ত দ্রব্য এবং শালতগুলের অন্ন ও হিলমোচিকা| (হিঞ্চাশাক) 
যোগীগণের পক্ষে ভক্ষণীয় । হে মহান্দেবি। যোগারস্তকালে এই সমস্ত 

সেবন করিলেই সিদ্ধিলাভ হইয়। থাকে । 

মাষঞ্চ চণকাদীংস্চ শুত্রান্ ভূষবিবর্জতান্। 

যোগারস্তে মহাযোগী ভক্ষয়েচ্চ স্থরেশ্বরি ॥ 

হে স্থরেশ্বরি! যে সকল দ্রব্যের উল্লেখ হইল, এতদ্বাতিরেকে 

মাষকলায়, চণক গ্রতৃতি শুভ্র ও তৃষশূন্ত করিয়। ভক্ষণ করিবে। 



কালীতন্ত্রম ২১৯. 

শুদ্ধং স্থুমধুরং জিপ্ধং উদরার্দীবিবর্জিতং | 

ভুজ্যতে সুরসং প্রীত্যা মিতাহারমিদং বিছুঃ ॥ 

পরিষ্কৃত, মিষ্ট) স্থরসপূর্ণ, স্সেহবিশিষ্ট ও কোমল বস্তু ভোঙ্জনদ্বার! 

উদ্রের অদ্ধীংশমাত্র পরিপূর্ণ করিবে আর অপর অগ্কাংশ শূন্য রাখিবে 

সন্তোষ সহকারে এই প্রকার ভোজনকেই মিতাহার কহে। 

অন্েন পুরয়েদদ্বং জলেন চ তৃতীয়কং। 

উদরস্য চতুর্থাংশং সংরক্ষেদ্বায্চারণে ॥ 

অন্ন ভোজনদ্বার৷ জঠরের অর্থভাগ পূর্ণ করিবে, তৃতীয় অংশ জলগ্বারা 
পূরিত করিবে, আর জঠরের চতুর্থাংশ বায়ু পরিচালনার্থ শূন্য রাখিতে 

হহবে। *%* 

* যোগশাস্ত্রাস্তরে যোগসাধনবিধেয় নিষিদ্ধ বিষয়ে যেরূপ বর্ণিত 

আছে, তাহ। এই স্থলে প্রদর্শিত হইল যথ।_ 

“অম্নং রুক্ষং তথা তীক্ষং লবণং সর্ষপং কটুং। 
বহুজভ্রমণং প্রাতঃক্নানং তৈলবিদাহকং। 

স্তেয়ং হিংসাং জনে দ্বেষঞ্চাহস্কারমনাজ্জবং । 

উপবাসমসত্যঞ্চামোক্ষঞ্চ প্রাণিগীড়নং ॥ + 

স্ত্রীসঙ্গমপ্সিসেবাঞ্চ বহবালাপং প্রিয়প্রিয়ং | 
অতীবভোজনং যোগী ত্যজেদেতানি লক্ষণং ॥ 

সৃতং ক্ষীরঞ মিষ্টানং তান্মলং চূর্ণবর্জিতং। 
কর্পূরং নিষ্টুরং মিষ্টং সুমঠং সুন্ষারক্ত্রকং ॥ 



২২০ কাঁলীতন্ত্রমূ 

সগ্ভোতৃক্তে ন যোগাত্বা পবনাভ্যাসমাচরেৎ। 

ক্ষুধিতেহপি ন কর্তৃব্যে। জানীহি পরমেশ্বরি ॥ 

আহারের অব্যবহিত পরক্ষণেই পৰনাভ্যাস অর্থাৎ প্রাণায়াম করা 

যোগী ব্যক্তির কর্তব্য নহে) হে পরমেশ্বরি! ক্ষুধার্ত অবস্থাতে উহার 

আচরণ করিবে না। 

সিদ্ধান্তশ্রবণং নিত্যং বৈরাগ্যগৃহসেবনং । 

নামসংকীর্তনং বিষ্ঞোঃ সুনাদশ্রবণং পরং ॥ 

ধৃতিঃ ক্ষমা তপঃ শোঁচং হ্রীম্মীতিগু রুসেবনং। 

সদৈতানি পরং যোগী নিয়মানি সমাচরেত ॥ 

অনিলেহর্কপ্রবিষ্টে ঢ ভোক্তব্যং যোগিভিঃ সদ] । 

বায় প্রবিষ্টে শশিনি শয্যতে সাধকোত্তমৈঃ ॥৮ 
ইচ্ছার তাৎপধা এই ষে, যোগাভ্যানকালে অয, রুক্ষ, তীক্ষত্রব্, লবণ, 

সর্ষপ, কটুদ্রব্, বহু ভ্রমণ, প্রাতঃল্নান, তৈলাভাঙগ, পরধন হরণ, হিংসা, 

ছে, অহঙ্কার, অসরলতা, উপবাস, মিথ্যাবাক্য, প্রাণিপীড়ন, স্ত্রীনঙ্গ, 

অমুক্কিচিস্তা, অগ্নিসেবা, প্রিয়াপ্রিয়্ভেদে বহু বাক্য প্রয়োগ, অধিক আহার, 

এই সমস্ত পরিত্যাগ করিবে । স্বত, দুগ্ধ, মিষ্ট দ্রব্য, কপুরািবাসি- 

ুর্ণবঞ্জিত তাশ্বল, মিষ্ট বাক্য প্রয়োগ তুক্ষপ্বারবিশিষ্ট মনোহর মনিরে 
বাস, সিদ্ধান্ত বাকা-শ্রব্ণ, বৈরাগ্যুক্ত অস্তরে গৃহবাপ, বিষুণনাম কীর্তন, 

ধুতি, ক্ষমা, তপ, শোৌচ, জজ্জ!, ভগবদ্ধিষয়ে মতি, গুরুসেবা, যোগিগণ 

এই সকল কার্য্ের অনুষ্ঠান করিবে । বংকালে পিঙ্গলানাড়ীরদ্ধে, বামু 
প্রবিষ্ট হইবে, তত্কালে ভোজন করাই যোগীর কর্তবা আর ঈঁড়ানাড়ীতে 

প্রাণবাধুপ্রবেশসময়ে শয়ন করিবে। 



কালীতন্ত্রম্ ২২১, 

ভুক্তমাত্রেণ যঃ কুর্যাৎ পবনাভ্যাসসাধনং। 

নাড়ীরন্ত্রং ভবেত্তস্ত সরসং নাত্র সংশয় ॥ 

যে ব্যক্তি আহার করিয়া তৎক্ষণাৎ যোগনাধনে প্রবৃত্ত হয়, তাহার- 

নাড়ীরন্ধ, রসাশ্রিত হুইয়! থাকে সন্দেহ নাই। 

সরসে নাড়ীরন্ধ্রে তু বায়োশ্চ গতিহীনতা।। 

শ্বাসাদিরোগসংৈশ্চ গীড্যতে সাধকো ধ্রুবং ॥ 

নাড়ীরন্ধ, রসবিশিষ্ট হইলে বায়ুর গমনাগমনের বিস্ন ঘটে; স্থতরাং 

যোগী শ্বাসাদি রোগে আক্রান্ত হয়। 

ক্দীণধাতুঃ ক্ষুধিতঃ স্যা পবনাভ্যাসমাচরে । 

সিদ্ধিস্তস্ত কুতে। দেবি ক্ষয়রোগেণ পীভ্যতে ॥ 

কধার্ভ হইলে ধাতু ক্ষীণ হইয়া থাকে; ঈ*তএব যদি তৎকালে 

প্রাণায়াম সাধন করিতে প্রবৃত্ত হয়, তাহ হইলে তাহার দিদ্ধিলাভ করা 

দরে থাকুক, সে ব্যক্তি ক্ষ়রোগে আক্রান্ত হইয়া থাকে সন্দেহ নাই । 

ক্ষী রাজ্য প্রাশনং শস্তং আরাম্তে তু মতেশ্বরি। 

ততোভ্যাসে দৃট়ীভুতে ন তাদৃডিয়মঃ কচিৎ ॥ 

হে মহেশ্বরি! প্রথমাভ্যানকালে হৃগ্ধ ও ঘ্বৃত ভোছনই প্রশস্ত । 

ক্রমে ক্রমে অভ্যাস দুরীভূভ হইলে আর তাদুশ কোনরূপ নিয়মের 

বশীভূত হইতে হয় না। 



২২২ কালীতন্ত্রমূ 

অভ্যাসিনা বিভোক্তব্যং শনৈঃ শনৈরনেকধা। 

পুর্বোক্তকালে কুস্তকান্ কুরধ্যাচ্চৈব দিনে দিনে ॥ 

অভ্যাসী ব্যক্তি কর্তৃক শনৈঃ শনৈঃ বহুবিধ দ্রব্য ভোক্তব্য হইয়া 

থাকে । পূর্বকথিত সময়ে প্রত্যহ পূর্বকিত সংখ্যানুসারে কুস্তক 

করিবে। 

অভ্যাসে স্থিরীভূতে চ শক্তিঃ স্াদ্বায়ুধারণে । 
ধারণাৎ কুস্তকো। দেবি সিধ্যতীতি ন সংশয়? ॥ 

হে দেবি! অভ্ঞাস স্থিরীভূত হইলে ইচ্ছান্ুমারে বায়ুধারণে শক্তি 

'সমুৎ্পন্ন হয়। বায়ু ধারণে শক্তি জন্মিলে কৃস্তক অনায়াসে দিদ্ধি হয় 
সন্দেহ নাই । 

স্বেদঃ সংজায়তে দেহে যোগিনঃ প্রথমোদ্ভমে | 

যদ সংজায়তে স্বেদে। মর্দনং কারয়েৎ সৃধীঃ। 

অন্যথা বিগ্রহে ধাতুর্নফো ভবতি যোগিনঃ ॥ 

প্রাণায়াম সাধন করিলে প্রথমে শরীরে ঘণ্ম সমুৎপন্প হয়। .তৎকালে 
সেই ধর্ম সর্ধবাঙ্গে মর্দন করিবে । তাহার অন্তথাচরণ করিলে সাধকের 

সমন্ত দেহস্থ ধাতু ক্ষ প্রাপ্ত হয়। 

ততশ্চৈব ভবেৎ কম্পো। দ্বিতীয়ঃ কথিতে। বুধৈঃ। 
দার্দুরী তৃতীয়ে দেবি তত্র পল্ম'সনস্থিতং। 
ষোগিনং চালয়ত্যেব প্রুতবৎ প্রাণসংজ্ঞকঃ ॥ 
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তৎপরে দেহ কম্পিত হইতে থাকে, ইহাই গ্রাণীয়ামমাধনের দ্বিতীয় 

অবস্থা বলিয়া! কথিত । তৃতীয় কল্লে ভেকের ন্যায় গতি হয়। তৎকালে 

পদ্মাসনস্থিত যোগীকে প্রাণবায়ু গ্লুতগতির ন্যায় চালিত করিতে 

থাকে । * 

ততোধিকতরাভ্যাসাৎ ভূমিং সংত্যজ্য সাধকঃ। 
পদ্মাসনে স্থিতঃ সোপি গগনে চরতি ঞ্বং। 

তদৈব বায়ুলিদ্ধিঃ স্থযদ্তবধবাস্তবিনাশিনী ॥ 

তদনন্তর ক্রমে ক্রমে অভ্যাসবশে অধিকতরক্ষণ বায়ুকে নিরুদ্ধ করিতে 

সমথ তইলে সাধক পল্মাসনস্থ হইয়াও ভূতল পরিত্যাগ পূর্বক গগনমার্গে 

উৎপতিত হইতে পারে। হে দেবি! তখনই ভবতিমিরনাশিনী 

বাযুসদ্ধি হইয়াছে জানিবে। 

যাবৎ সিদ্ধির্ন জায়েত কুব্বীত নিয়মগ্রহং । 
বাযুলিদ্ধৌ মহাদেবি নিয়মৈ কিং প্রয়োজনং ॥ 

, যাবৎকাল দিদ্ধি ন1 হয়, তাবৎকালই নিয়মের বশীতৃত থাকিবে । হে 

অহাদেবি! বাধুপিছি। হইলে তখন আর নিয়মে কি প্রয়োজন ? 
$ 

মলমৃত্রে তথ! নিদ্র। স্বশ্লং সর্ববঞ্চ জায়তে। 

দীনত্বং ন ভবেত্তস্ত রোগৈর্ন পরিভূয়তে ॥ 
প্পস্পপা স্পট ক 

* ভূতলে করতালি দিয়া দ্েককে তাড়াইলে সে যেরূপ লপ্ক দিয়া 
ভূতঙ্গে বিচরণ করে,বাঁযুবশে ভূঙলে বসিয়াও সাধকের সেইরূপ গতি হয়। 
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হেদেবি! যোগনিদ্ধি হইলে যে যে লক্ষণ প্রকাশ পায়, তাহ। 

বপিতেছি শ্রবণ কর। যোগপিদ্ধি হইলে সাধকের কি নিদ্রা, কি মলমূত্র 

ত্যাগ সমন্তই সল্প পরিমাণে হইয়। থাকে। তাহার কিছুমাত্র ছুঃখসঞ্চার 

হয়না এবং কোন প্রকার রোগও তাহাকে আক্রমণ করিতে সমর্থ হয় না। 

লাল। নজায়তে তস্য লীয়তে স্বেদ এব চ। 

কৃমিশ্চৈৰ বিনশ্যেত সিদ্ধাবস্থা যামীশ্বরি ॥ 

হে ঈশ্বরি! যোগদাধকের সিদ্ধাবস্থাতে তাহার শরীরে লাল। শ্বেদ, 

ব। কমি কিছুই সমু্পন্প হইতে পারে না; এ সমন্তই বিনষ্ট হইয়া যায় 

সন্দেহ নাই। 

কফপিস্তানিলাশ্চৈব ন বর্ান্তে কলেবরে। 
তদৈব তন্ত ভোজ্যেফু ন কশ্চিন্িয়মগ্রহ? ॥ 

সিদ্ধাবস্থাতে সাধকের দেহে কফ, পিত্ত ব! বায়ু বৃদ্ধি প্রার্চ হইতে 

পারে না) উহ! সমভাবে বিদ্যমান থাকে । ততৎকালে যোগীর আহার*- 

দির আর কোনরূপ নিয়ম অবলম্বন করিবার আবশ্তক নাই। 

তদা! ন ব্যথতে যোগী স্বল্লৈর্বা বহুভোজনৈঃ। 
ততোইভ্যাসাৎ ক্রমেণৈৰ ভূচরীং সিদ্ধিমাপ্র,য়াৎ | 

তৎকালে যোগা অল্প আহারই করুন,আর বহু ভোজ্নই করুন্,কিছুতেই 

তাহার ক্লেশ উৎপন্ন হয় না। এই প্রকারে ক্রমে ক্রমে অভ্যাসবশে 

তৃচরা সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে । * 
_ ছাস্পিপ্ীপশীিপিশিি পাসীপা শিশির | পিপিপি পপ পপ আপ ০.০ ০৬ ৯৯ 

* ভূচরা সিদ্ধি অর্থাৎ কি গম্য, কি অগস্য সকলস্থানেই যাতায়াতের 
শিক্তি জন্মে। 
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সাধনে বহবে বি্বা জানীহি পরমেশরি | 

তথাপি সাধয়েদযোগী প্রাণৈঃ কগগতৈরপি ॥ 

হে পরমেশ্বরি! যোগপাধন করিতে প্রবৃত্ত হইলে বহুবহু বিস্ব ঘটে 

সত্য, কিন্তু সাধক প্রাণ কঠাগত হইলেও সাধন! হইতে নিবৃত্ত হইবেন না) 

সংযহঃ সাধকে। দেবি ততে। রহসি সংস্থিতঃ। 

গ্রণবং প্রজপেদ্দীর্ঘং বিদ্ববিনাশহেতবে ॥ 

হে দেবি! সাধক সংযতেন্দ্রিয় হইয়। নিজ্জনে উপবেশনপূর্বক বিন 

বিনাশার্থ দীর্ঘ মাত্রায় প্রণব জপ করিবে। 

পুর্ববাড্জিঠানি কশ্মাণি ইহলোকোড্ভবানি চ। 

নাশয়েৎ সাধকো। ধীমান্ প্রাণায়ামেন নিশ্চিতং ॥ 

ধাঁযান্ সাধক প্রাণায়াম দ্বারা পূর্বজন্মজ্জিত ও হহলোকোন্তব 

যাবতীয় কম্ম বিনাশ করিয়া থাকেন । 

- যোড়শপ্রাণ।য়ামেন পাপপুণ্যানি যানি চ। 

পুর্ববার্জধিতানি দেবেশি নাশয়েৎ যোগি-পুজবঃ ॥ 

হে দেবেশি। যোগী ব্যক্ত ষোড়শ সংখ্যকে প্রাণায়াম দ্বারা 

পূর্বব!জ্জত যাবতীয় পুণ্য ও পাপ বিনাশ করিবেন। 

প্রদহেৎ পাপসংঘাংশ্চ তৃলানিব তু বহ্্চিনা। 

এবং নিষ্ষলুষে ভূত্বা পশ্চাৎ পুণ্যানি নাশয়েৎ ॥ 
১৫ 
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অগ্নি দ্বার। ষেরূপ তুজারাশ ভন্মীভূত হয়, সেইরূপ প্রাণায়াম দ্বারা 

পাপসমু্ঠ দগ্ধ করত নিষ্কলুষ হইয়া তৎ্পরে পুণ্য বিলয় করিবেন । 

অণিমাদীনি সংপ্রাপ্য প্রাণায়ামেন সাধকঃ। 

পাপপুণ্যোদরধিং ভীত্ব? ত্রৈলোক্যচরতামিয়াৎ ॥ 

যোগী ব্যক্ত প্রাণায়'ম দ্ধ'র1 অণিমাদি অষ্টবিধ এম্বর্য লাভ পূর্বক 
পুণ্যপাপরূপ জঞনিপি উত্তীর্ণ হয় ব্রিভূবন পর্যটন করিতে থাকেন। 

ততোইভ]াসক্রমেণৈব ঘটিকা ত্রিতয়ং ভবেৎ। 
যেন স্তাৎ সকল। সিদ্ধিষোগিনস্তবেপ্নিতা ধ্ুবং ॥ 

তৎপরে ঘটিকাত্রপ্ন ক্রমে মভ্যাস করিতে করিতে সাধকের অভিলযিত 

যাবতীয়ই দিদ্ধ হইয়া থাকে সন্দেচ নাই । 

বাক্য সিদ্ধিঃ কামচারা দৃরদৃষ্টিস্তথৈব চ। 
দূরশ্রগতিঃ শু্মমদৃষ্টিঃ পরকায়প্রবেশনং ॥ 

এই প্রকারে ক্রমে ক্রমে অভ্যাসবশে সিদ্ধিলাভ করিলে যোগীর 

বাক্যসিদ্ধি হয়, ইচ্ছামত গমাগম্য সর্বস্থানে গমন করিতে পারে, 

দুরদৃষ্টিশক্তি হয়, এবং দূরশ্রধণ, স্থুক্রর্শন ও পরকারে প্রবেশ করিবার 
শক্তি উৎপন্ন হইয়া থাকে । 

বিন্মুত্রলেপনে স্বর্ণমদৃশ্যকরণন্তথ! । 

ভবস্ত্যেতানি লব্বাণি খেচরত্বঞ্চ যোগিনাং ॥ 
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ক্রমে যোগি-প্রবরের মলমুত্র লেপন দ্বার! ম্ব্ণ উৎপর্ন হয় এবং তাহার 

তিরোধানশক্তি জন্সিযা থাকে । যোগবলে এই সকল শক্ত এবং 

ভত্ব্য তীত শন্তমার্গে গমনাগমন করিতেও সমর্থ 5ওয়। যায় । 

যদ ভবেদ্ঘটাবস্থ। পবনাত্যাসিনঃ পরা । 

৩1 সংসারচক্রেহন্মিংস্তন্নাস্তি যন্ন সাধয়েও ॥ 

ধকালে প্রাণায়ামনিরত যোগী ব্যক্তির ঘটাবস্থা হয়, তৎকাঁলে 

ইহসংসারে ঈদৃশ কোন বস্ত বিগ্কমান থাকে না, যাহা তাহার পক্ষে দুপ্রাপ্য 
হইতে পারে। 

প্রাণাপাননাদবিন্দূজীবাত্মপরমাত্মনোঃ । 
মিলিত ঘটতে যন্যমাত্ৃম্মাদৈ ঘট উচ্যতে ॥ 

প্রাণ, অপান, নাদবিন্দু, জীবাত্ম। ও পরমাম্মার একত্র সংঘটন হয় 
বলিয়াই এই অবস্থাকে ঘটাবস্থা বলা যায়। 

যামমাত্রং যদ। ধর্তং সমর্থ; স্যাত্তদান্ুতঃ | 

* . প্রত্যাহারস্তদেব স্যান্নান্তরে৷ ভবতি ঞ্বং ॥ 

যখন একপ্রহর কাল পধ্যস্ত বাঘু ধারণের শক্তি জন্মে, তখন অত্যতুত 

প্রত্যাহারের শক্তি উৎপন্ন হয় অর্থাৎ আর তাহার সাধনার বিস্ব ঘটিবার 

পস্ভব থাকে না। 

যংযংজানাতি যোগীন্দ্রস্তং তমাতোতি ভাবয়ে। 

যৈরিক্দ্রিয়েষেবিধানস্তদিক্দ্িয়জয়ো ভবেৎ ॥ 
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ধোগী ব্যক্তি জগত্তীস্ত ষে যে পদার্থকে বিদ্িত হন, তঙ্সমস্তকেই 
আত্মা বলিয়। বিবেচন1 করেন অর্থাৎ আত্মা বাীত বিশ্বকে ভিন্ন পদার্থ 

বাঁলয়া জ্ঞান করেন না। যে ইন্দ্রিয়ের যে বিধান, তাহ পরিজ্ঞাত হইলে 

সেই উন্দ্রিয় ও তদ্বিধান দ্বারা যাবতীয় ইন্দ্রিয় পরাজয় হইয়া থাকে । 

যামমাত্রং যদ] পুর্ণং ভবেদভ্যাসযোগতঃ। 

একবারং প্রকুব্বীত যদ! যোগী চ কুমস্তকং ॥ 

দণ্ডাষ্টকং যদ] বায়ুনিশ্চলো। যোগিনো ভবেৎ। 

স্বসামর্থযাত্বদাঙ্গুষ্ঠে তিষটে্বাতুলবৎ সুধী ॥ 

ঝাঁদ অশু]াসগ্রভাবে সম্পূর্ণ একগ্রহর যাবৎ একবার মাত্র কুস্তক কবে, 

যদি অষ্ট দণ্ড কাল সাধকের দেহে গ্রাণবায়ু ন্শিল হয়, তাহা হইলে সে* 

যোগী আপনার শক্তি দ্বারা বাতুলের স্টায় অ্ুষ্ঠে ভর করিয়া! দণ্ডায়মান 

খাকতে পারে।* 

ততঃ পরিচয়াবস্থা যোগিনোইভ্যাসতো। ভবেৎ। 

যদ] বায়ুশ্ত্্রসধ্যং ত্যক্ত। তিষ্ঠতি নিশ্চলং। 
বায়ুঃ পরিচিতো বায়ুঃ সুষুষ্না ব্যোন্পি সঞ্চরেৎ ॥ 

উক্ত অবস্থার পরেই অভ্যাসযোগে যোগীর পরিচয়াবস্থ। হইয়। থাকে 

অর্থাৎ যখন ঈড়1 পিঙগলাকে পারত্যাগ করিয়া বায়ু নিশ্চল হয় আর এ 

পরিচিত প্রাণবাযু স্ুযুষ্নান্তগত ছিদ্রমধো কেবল সঞ্চারিত হয়, তখনই 

উহাকে পরিচয়াবস্থা বলা যায় 

* এন্থলে বাতৃলের শ্বায় বলার তাৎপর্য) এই যে, তৎকালে যোগা 

আপনার'ক্ষমত! সাধারণসমক্ষে গোপন রাখিবার জন্ম সুবুদ্ধি হইয়াও 

অক্ঞানের ন্তায় পরিচিত হন। 
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ক্রিয়াশক্তিং গৃহীহৈব চক্রান্ ভিত্বা স্ুনিশ্চিতং। 
যদ পরিচয়াবস্থা ভবেদভ্যামযোগতঃ | 

ত্রিকূটং কন্ণাং যোগী তদা পশ্ঠতি নিশ্চিতং ॥ 

এ বায়ু ক্রিয়াশক্তিকে গ্রহণ পূর্বক যাবভা চক্র ভেদ করত যত্কালে 

অভ্যাসবশে স্থনিশ্চিত পরিচয়াবস্থ। প্রাপ্ূু হয়, হৎকালে সাধক নিশ্চিন্ত 

কশ্মের ত্রিকুট দর্শন করে অর্থাৎ কম্মজাঁনত আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক 

ও আর্ধিদৈবক এহ তিন প্রকার তাপের অন্ত ভব করিয়া থাকে । 

ততশ্চ কন্ধমকূটানি প্রণবেন বিনাশয়েৎ । 

সযোগী কর্মভোগায় কায়বাহং সনাঢরেৎ | 

ততপরে যোগী প্রণব দ্বার সেই ক্মকুটের বিনাশ সাধন কবেন। 

ঘদি কম্মজন্্য বহুজন্ম ধারণের অপেক্ষ। করে, ভাতা হইলে দেই যোগী 

আপনার শক্তি দ্বার কুতকম্মের ভোগনিমিত্ত কায়বৃহ বিস্তার পুর্দক 

এককালীন যাবতীয় কম্মকলের ভোগ সমাধা করিয়া থাকেন; সুতরাং 

আরশ্পুনরায় জন্ম গ্রহণের অপেক্ষা থাকে না। 

অল্মিন কালে মহাযোগী পঞ্চধা ধারণং চরে । 

যেন ভূরাদিসিদ্ছি: স্তাত্ত্তভুতভয়াপহা। ॥ 

এই সময়ে যোগী প্রতি চক্রে পঞ্চধ। ধারণ করিয়া! খাকেন অর্থাৎ এক 

এক চক্রে পঞ্চপঞ্চ কুম্তক করিতে ছইবে; তাহ! দ্বারাই পৃথিব্যাদি 

পঞ্চতৃত দিদ্ধি হত্প এবং কো'নকালে ভূাদিঙ্গনিত ভয় বিদ্যমান থাক 
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না। অর্থাৎ কি পৃথিবী, কি জল, কি আগ্র, কি বায়ু, কি আকাশ কিছু 

হইতেই মরণ ভয়ের আশঙ্কা থাকে না।* 

আধারে ঘটিকা পঞ্চ লিজস্থানে তখৈব চ। 

তদৃর্ধং ঘটিকা! পঞ্চ নাভিহ্ৃন্মধ্যকে তথ। ॥ 
ভ্রমধ্যোদ্ধে তথ। পঞ্চ ঘটিকা ধারয়েৎ স্মধীঃ। 

তথ ভূরাদিনা নষ্টো যোগীক্দ্রো ন ভবেৎ খলু॥ 

মুলাধারে সচিত্ত জীবকে গ্রহণ পূর্বক পঞ্চ খটিকা, স্বাধিটানে 

লিমুলে পঞ্চ ঘটিকা, মণিপুরচক্রে নাভিদেশে পথ ঘটিব1, হৃদয়ে অনাহত- 

চক্রে পঞ্চ ঘটিক।, বঠদেশে বিশুদ্ধ চক্রে পঞ্চ খটিব, উদ্ধে ভ্রমধ্যে 

ক্াজ্ঞাপুরচক্রে দঞ্চঘটিকা, এই গ্রুকা,র কুস্তুক দ্বাগা বায়ুর ধারণ করিতে 

পাঁরিলে আর তৃরাধি কর্তৃক যেগীর 'বনাশের সম্ভাবনা সাই । ইহ কেই 

ভূচরীসিদ্ধি কহে। 

মেধাবী পঞ্চভৃতানাং ধারণাং যঃ সমভ্যাসেৎ 

শতব্রহ্ষাগতেনাপি মৃত্যুন্তস্ত ন ব্ছ্যিতে ॥ 

যে বুদ্ধিমান যোগী পঞ্চভূতের ধারণাকে অভ্যাস করিতে পারে, শত 

ব্রহ্মার পতন হইলেও তাহাকে মৃতামুখে পতিত হইতে হয় না। 

ক এহ সম্বন্ধে শ্বেতাশ্বতর শ্রুতিতেও বণিত আছে যে, “পূথণধ্ে- 

জোহনিলণে সমুখিতে পঞ্চাত্মকে যোগগুণে প্রবৃত্তে । ন তন্তা রোগো ন 

জরা ন মৃত্যুঃ প্রার্রস্তা যোগা!গ্রময়ং শরীরং ॥৮ অর্থাৎ পৃথিবী, জল, অগ্নি, 

বায়, আকাশ হইতে যাহাগ চিত্ত উঠিয়া গিয়াছে, তাদৃশ যোগ গ্ুণ প্রাপ্ত 

যোগীর দেই যোগাগ্নিময় হয়, তাহাকে জরামৃত্যার অধীন হইতে হয় ন: 

জর্থাৎ সেই যোগার যোগবলে ইচ্ছা মৃত্যু হইয়া থাকে। 
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ততোইভ্যাসক্রমেণৈব নিষ্পত্তিষোগিনো ভবেৎ। 

অনাদি কর্মমবীজানি যেন তীত্বণমৃতং পিবেৎ ॥ 

তদনস্তর যোগী অভ্যাসবশে ক্রয়ে ষোগাভ্াসে নিপ্পত্তযবস্থ। প্রাপ্ত 

হইয়া থাকে । সেই যোগী বাসনামূল, অনাদি, কশ্মবীজ সমস্ত হইতে 
সমূত্তীর্ণ হইয়া নিরস্তর ব্রহ্মরসামূত পান করে। 

যদ নিষ্পত্তির্ভবতি সমাধেঃ স্বেন কর্ম্মণা। 

জীবনুক্তস্ত শাস্তস্ত ভবেদ্দীরস্ত যোগিনঃ ॥ 

যদা নিম্পন্তিসম্পন্নঃ সমাধিঃ শ্বেচ্ছয়া ভবেৎ। 

গৃহীত্বা চেতনাং বায়ুঃ ক্রিয়াশক্তিঞ্চ বেগবান্। 

সব্বান্ চক্রান শিজিত্যাণ্ড জ্ভানশক্তৌ বিলীয়তে ॥ 

যৎ্কালে স্বীয় 'অভ্ভাসকর্শ দ্বার] শান্ত, ধীর) জাবনুক্ত ষোগীর যোগ- 

সমাধির নিষ্পত্তি হয়ঃ তত্কালে যোগী সেই এনম্পত্তিবিশিষ্ট সমাধিকে 

আপনার ইচ্ছানুসারে বেগবান্ চৈতন্যশ্বরূপ বাযুক্রিঘ়াশক্তির দহিত সমস্ত 

চক্রভেদ পূর্বক জ্ঞানশক্তিতে বিলান করে। 

ইদানীং ক্রেশহান্যর্থং বক্তব্যং বায়ুসাধনং । 

যেন সংসারচক্রেশসম্মিন ভোগহানির্ভবেদঞ্বং ॥ 

* এ স্থলের তাখ্পধ্া এই যে, পরব্রদ্ষে গান হইয়া যোগীর দেতযাত্র! 

নিষ্পনন হইয়া থাকে । হচ্ছান্ুসারে বলার তাতপধ্য এঠ ষে, জীবনুক্ত 

যোগা স্বীঘ ইচ্ছানুসারে মুক্ত হয়, নির্বাণাদি মুক্ত ভাহার করঠলগত 

সন্দেহ নাই । 
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' অধুনা ক্লেশনাশার্থ বাযুসাধন বলা বাইতেছে। এই সাধনার বলে 
এই সংপার চক্রে নিশ্চই সাধকের যাবতীয় কম্মভোগের অবদান ভয়। 

রসনাং তালুমূলে যঃ স্থাপয়িস্থা বিচক্ষণ: 

পিবেৎ প্রাণানিলং তন্য যোগানাং সংক্ষয়ো ভবেৎ॥। 

থে বিচক্ষণ যোগা শ্বীয় জিহ্বাকে তালুমথে। স্থাপন পূর্বক প্রাণবামুকে 
পান করে, তাহার শুদবাধিহ যোগপসাধনার সমাপ্ি হয় অর্থাৎ আব 

ভাহাকে সাধনা কারতে হয়না । যাবৎকাল এরূপ করিতে ন। পারে, 

ভাবত যোগকান্য। বিরত থাকিবে । 

কাকচঞ্চ। পিবেদ্ায়ুং শীতলম্বা বিচক্ষণঃ | 
প্রাণাপানবিধানভ্৪; স ভবেন্যক্তিভাজন? ॥ 

যে বিচক্ষণ যোগী কাকচপ্দ্বারা শীতল বা।পান করিয়া প্রাণ ও 

অপানবায়ুর শক্তি বিদত হইতে পারেন, তিন মুক্তিলাভ করেন সন্দেহ 

নাই। 

সরসং যঃ পিবেছায়ুং প্রত্যহং বিধিনা সুধী; । 

নশ্যাস্তি যে!গিনস্তস্য শ্রমদাহজরাময়াঃ ॥ 

ষে বুদ্ধিমান সাধক এইবূপ বিধানে প্রতিদিন সরস বায় পান করেন, 

তাচার যাবতীয় শ্রম, দাহ, জরা ও অন্যান্ত রোগ সকল বিনাশ প্রাপ্ত হয়। 

রসনামৃদ্ধগাং কৃত্বা যশ্চন্দ্রে সলিলং পিবেৎ। 

মাসমাত্রেণ যোগীন্দ্ে। মৃত্যুং জয়তি নিশ্চিতং | 
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যে যোগীন্দ্র জিহ্বাকে উদ্ধাগামিনী করিয়া ভ্রদলমধ্ো চন্দ্রমগুলানঃস্থত 

বারি পান করেন, তিনমাস মধো 1তনি মুতাকে পরাজয় করিতে পারেন 

সন্দেহ নাই । 

রাজদন্তবিলং গাঢং সংগীড্য বিধিনা পিবেৎ। 

ধ্যাত্বা কুণগুডলিনীং দেবীং বশ্মাসেন কবির্ভবেৎ॥ 

ষে যোগী তালুমূলঙ্িত গহ্বরকে ডিহব। দ্বারা নিষ্পীড়ন পৃর্বক 

কুগুলিনীকে ধ্যান ক্রয়] বামুর সহিত 'অম্ুহধারা পান করে, সেই যোগা 

ষণ্মাসাভান্তরে কবিত্শক্তি প্রা হইয়া! থাকেন। 

কাকচঞ্চ1 পিবেদ্বায়ুং সন্ধ্যয়োরুভয়োরপি । 

কুণ্ডলিন্যা মুখে ধ্যাত্বা ক্ষয়রোগন্ত শাস্তায়ে ॥ 

ষে সাধক সাং ও প্রাতঃ এই উন্তয় সন্ধ্যায় কাকীমুখ নাদচক্র হইতে 

অধোগামা বায়ু কুগুলনীমুখে সমাগত, এইরূপ ধ্যান করিয়। বায়ু পান 

করে, তাহার ক্ষয়রোগ বিনাশ প্রাপ্ত হয় । 

অহনিশং পিবে্দিযোগী কাকচঞ্চা বিচক্ষণঃ | 
দূরশুতিরদ,রবৃষ্টিস্তথা স্যাদ্র্শনং খলু ॥ 

যে বিচক্ষণ যোগী 1দবানি'শ কাকচণ্ু দ্বাং বারুপান করে, তাহার 

দুরদৃষ্টি ও দৃরশ্রবণশক্তি সমুদুত হয়। 

দন্তে দস্তান্ সমাপীড্য পিবেদ্বায়ুং শনৈঃ শনৈঃ। 

উদ্ধজিহবঃ স্থমেধাবী মৃত্যুং জয়তি সোহচিরাৎ ॥ 
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যে সাধক দশন দ্বারা দশনদমুহকে পীড়ন করত জিহবাকে উর্ধগামিনী 

করিয়া শনৈঃ শনৈঃ প্রাণবাযুকে পান করে, সে অচিরে মৃত্যুকে পরাজয় 

করিতে সমর্থ হয়। 

ষগ্মাসমাত্রমভ্যাসং যঃ করো তি দিনে দিনে। 

সর্বপাপবিনিন্ম কতো! রোগান্নাশয়ছে হি সঃ।। 

যে সাধক প্রভাত এভ প্রকার অনুষ্ঠান পর্বক হয় মাস নানৎ সান 

করিতে পারে, সেই বাকি সর্বপাপ ইইত্ে মুক্ত হয় এবং তাহার যাবতীহ 

রোগ বিনাশ গ্রা্ধ হইয়া থাকে । 

সন্ংসরকৃতাভ্যাসাৎ ভৈরবে ভবতি গ্ুবং। 

অণিমাদিগুণান্ লক জ্িততৃতগণঃ স্বয়ং ॥ 

ষেব্যক্তি সম্বংসর যাবৎ অভ্যাস করে, সে বাক্তি অণিমাদি গুণলাভ 

পৃর্বক ভূঙতগণকে জম কারয়া স্বয়ং ভৈরবস্বরূপ হয়া থাকে । 

রসনামৃদ্ধগাং কৃত্বা ক্ষণার্ধং যদি তিষ্ঠতি। 
ক্ষণেন মুচ্যতে ষোগী ব্যাধিমৃত্যুজরা দিভিঃ ॥ 

যদি রসনাকে উদ্ধগামনী করিয়া ক্ষণার্দকাল অবাস্থতি কাঁতে পারে, 

তাহা হুইলে:সেই যোগী আশ্ত বাধি, মৃত্যু ও জরার হস্ত হইতে পরিত্রাণ 

গ্রাঞ্ত হয়। 

রসনাং প্রাণসংযুক্তাং পীডামানাং বিচিন্তয়েৎ । 

ন তন্য জায়তে মৃত্যুঃ সত্যং সত্যং ময়োদিতং ॥। 
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যে যোগী গ্রাণবায়ুর সহিত রসনাকে গীড়ন করত চিন্তা করে, হে 

দেবি। আমি সত্য করিয়া বলিতেছি, তাহাকে মৃতুমুখে নিপতিত 

হইতে হয় না। 

এবমশ্যাসযোগেন কামদেবোইদ্বিতীয়কঃ । 
ন ক্ষুধ! ন তৃষা নিদ্রা! নৈব মুচ্ছা প্রজায়তে |! 

যোগী জন এই প্রকার অন্ভাসবশে অদ্দি ধীয় কামদেব সদৃশ কাগ্ঠিমান 

হয় আর তাহার ক্ষুধা, পিপাসা, নিদ্রী, বা মুচ্ছ। কিছুই উপাস্থৃত হয় ন।। 

অনেনৈব বিধানেন যোগীন্দ্রোইবনিমণগ্ুলে । 

ভবেৎ স্বচ্ছন্দচাঞ্ী চ সর্নবাপতৎপরিবজ্জি তঃ ॥ 

এভ প্রকার বিধি অনুসারে যোগসাধন করিলে সেহ যোখি- প্রবব 

ধরামগ্ডলে সব্ববিধ আপদ্ হইতে বিমুক্ত হইয়া ন্বচ্ছন্দচারী হইছে পারেন 
অর্থাৎ তিনি স্বচ্ছন্দে যথা ইচ্ছা বিচরণ করিতে পারেন সন্দেহ নাই । 

ন তস্ত পুনরাবৃত্তিমমোদতে স সুরৈরপি । 
পুণ্যপাপৈর্ন লিপ্যেত হোতদাচরণেন সঃ ||. 

সেহ সাধককে আর পুনরায় ইহ সংসারে আগমন করিতে ভয় ন', 

সেই সাধক কি পুণ্য কিপাপ কিছুতেই লিগ হন না, তিনি নিবস্তুর 

স্থরগণের সহিত সানন্দে কাল্যাপন করিয়। থাকেন। 

চতুরশীত্যাসনানি সন্তি নানাবিধানি চ। 

তেভ্যশ্চতুক্ষমাদায় ময়োক্তানি ব্রবীম্যহং | 

[সদ্ধাসনং তথ! পন্ম।সনক্চো গ্রঞ্চ ব্বস্তিকং ॥ 
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মাম শাস্ত্রে চতুরশীতিপ্রকার আসনের নিয়ম নিরূপণ কগ্য়াছি। 

তন্মধ্যে চারিপ্রকার আসনই প্রধান এবং সেই চারিটাহ সাধকের বিশেষ 

প্রয়োজনীয়। সেই চারি 'খ্রকার আসন পিদ্ধাসন, পদ্মাসন, উগ্রাসন 

ও স্বস্তিকাসন নামে অভিহিত । 

যোনিং সংগীড্য যত্বেন পাদমুলেন সাধকঃ। 

মেঢোপরি পাদমূলং বিন্তাসৎ যোগবিৎ সদা। 

উদ্ধে নিরীক্ষ্য ভ্রমধ্যং নিশ্চল? সংযজেক্ড্িয়ঃ ॥ 

বিশেষোইবক্রকায়শ্চ রহম্বাদ্েগবর্জিত? । 

এতৎ সিদ্ধাসনং জ্ঞেয়ং সিদ্ধানাং সিদ্ধিদায়কং ॥ 

স্যত্বে পাদমুল্স দ্বারা যোনিপ্রদেশ * আগীড়ন পূর্বক মেট্রোপরি 
অগ্ঠ পাদমুল গ্বাপন করিবে এবং অনন্যমনা, সম্পৃণ [জিতেন্দ্রিদ যোগা 

উ্ধদুষ্টি দ্বার ভ্রর মধ্যস্থলকে দর্শন করিবে । বিশেষত: সরলশরীর 

হইয়া নিকুদ্েগ ও জনশন্থ স্থানে এইবূপ অনুষ্ঠান করিতে তয়। হহারই 

নাম নিদ্ধাপন। ইহা (সদ্ধবশের সিদ্িপ্রদ। ৭ 

৯ গুহাপ্রদেশের উদ্ধভাগ অবাধ কোষমূণের [নম্থল পধাস্থ স্থান 
যোনিদেশ বলিয়া অভিহিত । পু 

৭. ওস্ত্রান্তরে সিদ্ধাসনের যেরূপ লক্ষণ নিদ্িট আছে, ভাহা নিস্রে 

লিখিত হইল । যথ|-_- 

যোনিস্থানকমজ্ঘি মূলঘটিকং সংগীড্য গুল্ফেতরং 
মেছে সংপ্রণিধায় তত্র চিবুকং কৃত্বা হাদি প্যায়িনং। 

স্থাণুঃ সংযমিতেব্দ্রিয়োইচলদৃশা। পশ্যন্ ভ্রবোরস্তরং 

এবং মোক্ষং বিধায়তে ফলকরং সিদ্ধালনং প্রোচ্যতে ॥ 
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যেন সংসারমুৎস্জ্য লভ্যতে পরম৷ গতিঃ । 
নাতঃ পরতরং গুহামাসনে বিদ্যতে ভূবি। 

যেনানুধ্যানমাত্রেণ যোগী পাপাদ্বিমুচ্যাতে ॥ 

এই দিদ্ধাসনের প্রসাদে সাধক সংসার পরিত্যাগ করিয়। পরম। গতি 

প্রাপ্ত হয়। ইহ! অপেক্ষা গোপনীয় আসন আর নাই। যোগী পুরুষ 

ইহার অন্রধ্যান্মাত্রেই পাপ হইতে মুক্তিঙগাভ করে। 

পল্মাসন্ং প্রবক্ষ্যামি শুণু দেবি শুচিস্মিতে। 
পরমং ছুল্লভং হোতৎ গোপনীয়ং পরস্তিদং ॥ 

তে দেবি! হে শুচিন্সিতে। এক্ষণে পরম ছুল্পভ পল্মাসন কার্তন 

করিতেছি শ্রবণ কর। ভঠা পরম গোপনীয় জানিবে। 

উত্তানৌ চরণৌ কৃত্বা উরুসংস্থৌ প্রযত্বতঃ 
উরুমধ্যে তথোত্বানৌ পাণী কৃত্বা তু তাদুশো ॥ 
নাসাগ্রে বিশ্যসে্দু্টিং দস্তমূলঞ্চ জিহবয়] | 
উত্তোঙ্গ্য চিবুকং বক্ষ উত্থাপ্য পবনং শনৈঃ ॥ 

শশী পপ 7 ৮ শশী স্পা ২ কি ০. -শ্পিশশীীতিশ োচিাশ পেশী পিপিপি পাশা পপি পপি পালি পম 

অথাৎ জিতেন্দ্রির় যোগী পুরুষ একটা গুল্ফ দ্বারা যোনিগুদেশ 

পাঁড়ন পূর্বক অন্ত গুল্ফ উপস্থের উপরিভাগে রাখিয়া হৃদয়ের উপর 

চিবুক সংস্থাপন করিবে আর স্থির ও সমকামু হইয়। একরৃষ্টিতে ভ্রযুগলের 

মধাভাগ নিরীক্ষণ করিতে থাকিবে। ইছারই নাম দিদ্ধাপন। এই 

সিন্ধাসন দ্বার! মুক্তিলাভ হয়। 
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যথাশক্ত্যা সমাকৃঘ্ঠ পুরয়েছুদরং শনৈঃ 

যথাশক্ত্যা সমারুষ্য ধারয়েছুদরং শনৈঃ ॥ 

যথাশট্তোর পশ্চাত্ত রেচয়েদবিরোধতঃ। 
ইদং পদ্মাসনং প্রোক্তং সব্বব্যাধিবিনাশনং ॥ 

বাম উরুর উপরে দক্ষিণ চরণ ও বামহম্ত এবং দক্ষিণ উরুর উপরে 

বামচরণ ৪ দক্ষিণ 2 উত্তানভাবে স্থাপন করিয়া নামিকার অগ্রদেশে 

র্টিস্তাপন করত দশনমূলে জিহ্বা সংস্থাপন কারবে আর চিবুক ও বক্ষঃস্থল 

উচ্চ কারয়! মে ক্রমে ধথাশক্কি বাযু মাকর্ণণ করত উদ্ররে পূরণ ও ধারণ 

করিবে । পরে দ্থাশক্তি অবিরোধে রেচন করিতে ভহবে। ইহাকেই 

“গান কছে। ইহার প্রপাদে যাবতীয় ব্যাধি বিদুরিত হয় ।* 

দুল্পভং যেন কেনাপি ধীমতা লত্যতে পরং। 

অনুষ্ঠানে কৃতে প্রাণঃ সমশ্চলতি তৎক্ষণাৎ ॥ 

শবেদভ্যপনে সম্যক সাধকস্য ন সংশয় । 

পল্মাসনে স্থিতো যোগী প্রাণাপানবিধানতঃ ॥ 

পৃরয়ে স বিমুক্তঃ স্তাৎ সত্যং সত্যং বদাম্যহং | 

* গ্রহযামলে পন্মালনের যেরূপ লক্ষণ পিন্দি্ই আছে, তাহা এইস্থলে 

প্রদর্শত হইল, যথা-- 

“উর্ব্বোরুপরি মেট্ান্তে উভে পাদতলে তথা। 

পদ্মামনং ভবেদেতৎ সর্বপাপপ্রণাশনং ॥৮ 
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সাধারণে এই পল্পাসনের অনুষ্ঠান করিতে পারে না, বুদ্ধিমান যোগা 

ব্যান্রই ইহার অনুষ্ঠানে সমর্থ । ইহার অনুষ্টান কগ্িশে আশ প্রাণবাষু 

মমানরূপে নাজীরদ্ধে, চলিতে থাকে | পল্মামনের অভ্যাসবশে প্রাণায়াম- 

নময়ে বাধর গতি সমাক্ সবল হয় সন্দেহ নাই । যে যোগা "ম্মামনে 

সমসীন হইয়া বিধানানসারে প্রাণ ও অপানধাযুর পুরণ রেচনাদি বরে, 

আমি সত্য করিয়া বলিতেছি, যাবতীয় বন্ধন হহতে তাহার মুক্তিলাভ 

য়। 

শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি উগ্রাসনমনুস্তমং। 

অর্থাৎ উরুর উপাঁরভাগে মেটান্তে হই ৮রণতলে সংস্থাপন করিলেই 

তাহাকে পঞ্মাসন বলা যায়। ইঠ। দ্বাপা সকপপ্রকার পাপ বিনষ্ট হইয়া 

থাকে । ভস্ত্ান্তরে অন্যরূপ লক্ষণ দৃষ্ট হয়, যথা) 

বামোরূপরি দক্ষিণং হি চরণং সংস্থাপ্য বামংতথা। 

দক্ষোরূপরি পশ্চিমেন বিধিনা ধৃত্বা করাভ্যাং দৃঢ়ং। 

অন্ুষ্টে হৃদয়ে নিধায় চিবুকং নাসাগ্রমালোকয়েৎ। 
এতদ্যাধিবিনাশনকরং পন্মাসনং চোচ্যতে ॥ 

অর্থাৎ বাম উরুর উপরিভাগে দক্ষিণ পদ ও দর্িণ উরুর উপরিভাগে 

বামপদ সংস্থাপন পূর্ববক করনত দ্বার] পৃষ্টভাগ হইঠে ছুই পদের বৃদ্ধা 

দৃঢ়রূপে ধারণ করিবে আর কবক্ষঃগ্রদেশে চিবুক সংস্থাপন পূর্বক 

নাসিকার অগ্রদেশ দর্শন করিবে। ইহারই নাম পঞ্মানন। ইহান্থার! 

যাবতীয় ব্যাধি বিদুরিত হয় এবং উদরাগ্নি উদ্দীপ্ত হইয়। থাকে | 



২৪০ কাঁলীতন্্ব ম্ 

তে দেবি! এক্ষণে অন্রত্তম উগ্রাসনের লক্ষণ বলিতেছি শ্রবণ কর। 

হে শঙ্করি। স্বযোনিবৎ ইহ] ধত্রনহকারে গোপনে রাখিবে। 

প্রসাধ্ চরণদ্বন্্ং পরস্পরমসংযূতং | 

্বপাণিভ্যাং দৃঢ়ং ধৃত্ব। জানুপরি শিরোন্যাসেৎ। 

আপনোগ্রমিদং প্রোক্তং ভবেদনিলদীপনং। 

দেহাবসাদহরণং পশ্চিমোত্তানসংজ্ঞককং ॥ 

পদদ্বয়কে পরস্পর অ,তযুকরূণে প্রদা।রত করিয়া করদ্ধয় দ্বার! দৃ়রূপে 

ধারণ ক,ত জান্গগ্বয়ের উপর মস্তক স্থাপন করিবে । হহাপ নাম উগ্রানন 

বা পশ্চিমোত্তানাসন। ইনান্বারা আগ্র বুদ্ধ পায় এবং শরীরের অবসাদ 

বিনষ্ট হইয়া থাকে '* 

* তন্নীস্তরে পশ্চিমোত্তানাসনের ধেরণ লক্ষণ নিদ্দিট আছে, তাহা 

এই স্থলে প্রকাশিত রাঁহল, যথা, 

প্রসাধ্য পদ ভূবি দণ্ডরূপৌ 
সংন্তস্ততালশ্চিতিযুগ্মমধ্যে | 

যতন পাদ চ ধৃতৌ করাভ্যাং 

যোগীন্দ্রগীঠং পশ্চিমোত্তানমান্ুঃ || 

অর্থাৎ ভূমিতলে পাদছয় দণ্ডবৎ সরলভাবে প্রসারিত করিয়। ও হততদ্বয় 

দ্বার! ধারণ পুর্ববক জজ্ঘাদ্ধয়ের মধ্যে মস্তক স্থাপিত করিলেই তাহাকে 

পশ্চিমোত্তানাসন কহে। 



কালীতন্ত্রম ২৪১ 

য এতদাসনং শ্রেষ্টং প্রত্যহং সাধয়েত স্ত্ধীঃ। 
বাযুঃ পশ্চিমমাগেণ তস্য সঞ্চরতি ঞ্ুবং | 

এতদভ্য।(সশীলানাং সর্ববসিদ্িঃ প্রজায়তে । 

শম্মাদূযোগী প্রযত্ধেন সাধয়েৎ সিদ্ধিসাধকঃ ॥ 

গোপ্ডব্য স্থপ্রযত্থেন ন দেয়ং যস্থয কম্যচিৎ । 

যেন শীঘ্রং মরুৎসিদ্ধি ভবেদ্দঃখোৌঘনাশিনী ॥ 

যে যোগা পুরুষ প্রতিদিন এই শ্রেষ্ঠ উগ্রামন সাধন করে, 1নশ্চয়ই 

তীয় বায়ু পশ্চিমপথে সঞ্চারিত হয়। হহার অভ্যাসপ্রসাদে সর্ববসিদ্ধি- 

লাভ হইয়া থাকে; এই হেতু যত্বুসহকারে ইহার সাধন করা সর্ববথ। 

কর্তব্য । এই আপন সধত্বে গোপনে রাখিবে, যাহাকে তাহাকে প্রদান 

করিবে না। ইহাত্বারা যাবতীয় দুঃখ বিদুরিত হয় এবং প্রাণায়ামসিদ্ধি 

লাভ হইয়া থাকে । 

অতংপরং প্রবক্ষ্যামি শুণু মে প্রাণবল্লভে । 

স্বস্তিকং আসনং দিব্যং স্খাসনং প্রকীত্তিতং ॥ 

হে প্রাণবল্পভে। অতঃপর দিব্য স্বস্তিকাদনের লক্ষণ বলিকেছি, 

শরবণ কর। ইহাকেই ল্ুখাসন কহে। 

জানূর্ব্বোরন্তরে সম্যক্ ধৃত! পাঁদতলে উভে। 

সমকায়; স্থখাসীনঃ স্বস্তিকং তৎ প্রচক্ষ্যতে ॥ 

৮১ 



২৪২ কালীতন্ত্রম্ 

জাঙ্গুদ্বয় ও উরুযুগলের মধ্যে পাদতলদ্য় সম্যকৃরূপে স্থাপন পূর্ববক 

তস্তঘারা ধারণ কিয়। সরলভাবে স্ুখাসীন হইলেই তাহাকে স্বম্তিকাসন 

বলা যায়।& 

অনেন বিধিন। যোগী মারুতং সাধয়েৎ সুধীঃ। 

দেহে ন ক্রমতে ব্যাধিস্তম্ত বায়ুশ্চ সিধ্যতি। 

হৃখাসনমিদং প্রোক্তং সব্বছুঃখপ্রণাশনং। 

স্বস্তিতং যোগিভিগোপ্যং মুস্থীকরণমুত্তমং ॥ 

যোগী যথাবিধানে এই বায় সাধন করিবে। যে যোগী স্বস্তিকাসন 

করে, তাহার দেকে ব্যাধি উৎপন্ন হইতে পারে না এবং অবহেলে তাহার 

প্রাণায়াম সিদ্ধি হন । ইাকেই সুথাসন কহে । এই আসনের প্রসাদে 

যাবতীয় ঃখ বিদুরিত হয় এবং দেহ স্বস্থ থাকে। ইহ! যোগিগণের 

অতীব গোপনীয় । 

* ন্বস্তিকাসনের অন্য প্রকার লক্ষণ যাহ! তন্থান্তরে বর্ণিত আছে, তাহ! 

এই স্থলে সকলের বিদিতার্থ লিখিত হইল, যথা-_ 

জানূর্ব্বোরস্তরে কৃত্ব! যোগী পাদতলে উভে। 
ঝজুকায়ঃ সমাসীনঃ স্বস্তিকং তত প্রচক্ষ্যতে ॥ 

অর্থাৎ ছুই জানু ও ছুই উরুর মধ্যে ছুই পাদতল সংস্থাপন পূর্বক 
জ্রিকোণাকার আমন বন্ধ করতঃ খন্গুকায় হইয়া স্থখে উপবেশন করিবে। 

ইহাকেই স্বম্তিকাসন কহে। 



কালীতন্ত্রমূ ২৪৩ 

এতত্তে কথিতং দেবি আসনানাং চতুগ্টয়ং। 

যোগিনাং ছুল্লভং সর্ধবং মোক্ষসিদ্ধিপ্রদায়কং ॥ 

হে দেবি! এই তোমার নিকট আসনচতুষ্টয় কীর্তন করিলাম, ইঠ! 

যোগিগণের ছুল্পভ ও মোক্ষসিদ্ধি প্রদ্থায়ক | 

শ্রীপার্ববত্যুবাচ | 

আসনানি মহাদেব বিবিধানি চ সন্ভি বৈ। 
স্বয়োক্তানি ততে। দেব বজ্ত মহসি সাম্প্র তং ॥ 

পাব্বতী কহিলেন, হে মহাদেব! তুমিই ইতিপূর্বে কীর্তন করিয়া 

যেআদন বহুবিধ) কিন্তু আমার নিকট চারিটানাত্্ প্রকাশ করিলে 

অতএব অবশিষ্ট আপন বর্ণন করিক্জা আমার কৌতৃগশ বিদরিত কর । 

ভ্রীমহাদেব উবাঁচ। 

চতুরশীত্যাসনানি সম্ভি নানাবিধানি চ ॥ 

তেষাং শ্রেষ্ঠানি দেবেশি দ্বাত্রিংশদাসনানি তু ॥ 
তেভ্যশ্তুফমাদায় কথিতং তব সন্নিধৌ । 
অধুন। সংগ্রবক্ষ্যামি শিষ্টানি ফলদানি চ ॥ 

মহাদেব কহিলেন, হে দেবেশি! চতুরশীতিসংখ)ক আমন বিদ্যমান 

আছে, তন্মধ্যে দ্বাত্রিংশৎ আসন সকলের শ্রেষ্ঠ । সেই দ্বাত্রিংশৎ আপনের 

মধ্যে আবার চারিটী প্রধান । সেই চারিটাই তোমার নিকট কীর্তন 

করিয়াছি, অধুনা অবশি্ট অষ্টাবিংশতি আসনের লক্ষণ বলিতেছি, 

শ্রবণ কর। 



২৪৪ কালীতস্ত্রমূ 

ময়ুরং গোমুখং মুক্তং ধনুরাসনমেব চ। 

বক্তং মুতং তথ! ভদ্রং বীরঞ্চ সন্কটন্তথা । 

গোরক্ষং কুকুটং কুন্মং সিংহ গরুড়ং বৃষং। 

মকরং শলভং উদ্ুং তথা চোত্তানকৃম্মকং । 
উত্তানমণ্ডকং যোগং ভূজঙ্গং মণ্ড,কং তথা। 

গুপ্তং বুক্ষং তথ মাংস্তং মাতস্তেন্দ্রাসনমেব চ। 

উৎকটঞ্চ তথ! দেবি যোগিনাং সি্ধিদায়কং ॥ 

হেদেবি। এক্ষণে তোমার নিকট যে অবশিষ্ট অগ্টাবিংশতিসংখ্য ক 

আসনের বিষয় কীন্তন করিব, উহ্বারা যথাক্রমে মযুর, গোমুখ) মুক্ত, ধনু, 

বন্ধ, মৃত, ভদ্র, বীর, সঙ্কট, গো রক্ষ, কুকুট, কুণ্ম, পিংহ, গরুড়, বুষ, মকর, 

শলভ, উষ্র। উত্তান কুম্ম, উত্তানমণ্ডক, যোগ, ভুজঙ্গ, মণ্ডক, গুণ, বৃক্ষ, 

মাংস্ত, মাংস্তেন্ত্র ও উৎ্কট আসন নামে পরিবীহিত । 

ময়ুরাসনং | 

ধরামব্ভং করয়োস্তলাভ্যাং 

তৎকুপরে স্থাপিতনাভিগপার্শ্বং । 
উচ্চাসনো দগ্ডবছুথিতঃ খে 

মাযুরমেতৎ প্রবদস্তি পীঠং ॥ 

করতনদ্বয় দ্বার ভূমি অবলম্বন পূর্বক উভয় কুপরের * উপরিভাগে 

* কুর্পর--কণুই। 



কালীতন্ত্রমূ ২৪৫ 

নাভির ছুই পার্খ সংস্থাপন করতঃ উচ্চাসনবৎ * চরণঘম্ব পশ্চাতে উদ্ধে 

সমুত্তোলিত করিয়। শুন্তে দগুবৎ স্নানভাবে উত্খিত হইবে। ইহারই 

নাম মমুরাসন। 
ইতি মযুধাসনং | 

গোমুখাসনং | 

পাদ চ ভূমৌ সংস্থাপ্য পৃষ্টপার্শে নিবেশয়েৎ। 
স্থিরকায়ং সমাসাগ্য গোমুখং গোমুখাকৃতিঃ ॥ 

পাদদ্বয় ধরাতপে সংস্থাপন পুর্ননক পুঙ্গের ছু পার্খে নিবেশিত কিয়! 

অবক্রদেহে গোমুখবৎ উদ্ধমুখ হইয়! উপবেশন করিবে, হহাকে গোমুখানন 

কহে। 
ইতি গোমুখাসনং | 

মুক্তাসনং | 

পায়ুমূলে বামগুল্ফং দক্ষগুল্ফং তখোপরি । 

শিরোগ্রীবামমং কায়ং মুক্তাসনন্ত নিদ্ধিদং ॥ 

গুহামূলে বামচপ্ণমূল ও তছুধগি দর্ষিণচরণমূপ সংস্থাপন পূর্বক মস্ত ৭ 

ও গ্রীবা সমান করিয়া খছুকায়ে উপবেশন করিলেই তাহাকে মুক্কালন 

কহে। এই আসন সিদ্ধিপ্রদ বলিয়া পরিগণিত । 
ইতি মুক্তাদনং | 

* উচ্চাসন-মুক্তপত্মানন । পুর্মে যে পন্মানন কথিত হইয়াছে, 

তাহাকেই বন্ধপস্মাসন কহে । আর কেবল বাম উরু উপরে দক্ষিণ 

পদ ও দক্ষিণ উরুর উপরে বামপদ স্থাপন করিয়। তাহার উপরে করল 

রাখিলেই মুক্ত পল্মানন হয়। 



২৪৬ কালীতন্ত্রমূ 

ধন্ুরাসনং | 

প্রসাধ্য পাদৌ তৃবি দণ্ডরূপৌ৷ 
করো চ পৃষ্ঠে ধৃতপাদষুগ্াম্। 

কৃত্ব। ধনুস্তল্যপরিবণ্তিতাজং 
নিগন্ভ যোগী ধনুরাসনং তৎ ॥ 

ধরাঙলে পদছয় দগুবৎ সমানভাবে প্রসারিত করিয়া করযুগল দ্বার: 

পঠ্ঠদেশ দিয়া এই দুই পদ ধারণ করত সমখ্ত দেহকে ধনুবৎ বক্র করিবে; 

ইহার নাম ধন্থরাসন। 

ইত ধন্ুরালনং। 

বর্জাীসনং | 

জজ্বাভ্যাং ব্জবৎ কৃ গুদপার্খে পদাবুভৌ। 

বজাসনং ভবেদেতৎ যোগিনাং সিদ্ধিদায়কং ॥ 

ছুই জজ্বা বজাকার করিয়া পদদ্ধয় গুহের ছুই পার্খে সংস্থাপন করিষে 

ইহার নাম বজ্রাসন। ইহার গ্রসাদে ষোগিগণ সিদ্ধিলাভ করিয়া থাকে । 

তি বজ্রাসনং | 

স্বৃতীসনং | 

: উত্তানশববদ্ভূমৌ শয়ানস্ত মৃতাসনং | 
মুত্খসনং শ্রমহরং চিত্তবিআান্তিকারণং 
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শবের ন্যায় উত্তান অর্থাৎ চিত হইয়া ধরাতলে শয়ন করিলেই তাহাকে 

মুতাসন কহে । এই আসনদ্বার! শ্রম বিদুরিত হয় ও চিত্তের প্রফুল্লতা জন্মে। 

ইতি মৃতাসনং | 

ভদ্রোননং | 

গুল্ফৌ চ বৃষণস্তাধে ব্যুতক্রমেণ সমাহিত | 
পাদাঙ্গুষ্ঠে করাভ্যাঞ্চ ধৃহু। চ পুষ্ঠটদেশতঃ। 
জালন্ধরং সমাসাছ্য নাসাগ্রম্বলোকয়েৎ। 
ভদ্রাসনং ভবেদেতৎ সর্ববব্যাধিবিনাশনং ॥ 

অগ্ডকোষের নিয়ে গুল্যদ্বষ্ন বিপরী তভাবে সংস্থাপন পূর্ব্বক ছুই পদের 

বৃদ্ধানুট দুই হস্তদ্বার| পৃষ্ঠদেশ দিয়! ধারণ করত জালন্ধর বন্ধের * অনুষ্ঠান 

করিয়া নাসিকার অগ্রপেশ দর্শন করিবে । ইহার নাম ভদ্রাসন। ভার 

প্রনাদে যাবতীয় ব্যাধি বিদুরিত হয়। 
হতি ভদ্বাসনং | 

জাপন্ধপবন্ধের লক্ষণ মিয়ে লিখিত হহল,। ষথ| -- 

বদ্ধ গলশিরাজালং হৃদয়ে চিবুকং ন্যসেৎ। 
বন্ধো জালম্কারঃ প্রোক্তে। দেবানামপি হুল ভঃ। 

নাভিস্থবো বহিতর্জত্নাং সহশ্রকমলচ্যুতং । 

পিবেৎ গীযুষং বিসরং তদর্থং বন্ধয়েদিরং। 
গলদেশের শিরাসকলকে বন্ধন করিয়া ছদয়ে চিনুক রা!খবে। 

'ইঙাকেই জালন্ধর বন্ধ কহে । জন্ত নকলের নাভিস্থবন্ি সহম্রদল কমল 

হইতে বহির্গত স্থধা পান করিয়া! থাকে, এই হেতু জালন্ধরবন্ধ দ্বার! 

এ স্ুধাকে নিমর্দেশে পতিত হইতে; না দিয়া উর্ধে উঠাইয়! জিহব। দ্বার! 

পান করিবে। এইরূপ করিলেই অমরত্ব প্রা্থ হওয়া যায় সন্দেহ নাই। 
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বীরাসনং । 
একপাদমখৈকন্মিন্ বিশ্তসেদূরুসংস্থিতং | 

ইতরস্মিস্তথা পশ্চাদ্বীরাসনমিতীরিতং ॥ 

এক পদ এক উরুদেশে সংস্থাপন পূর্ববক অন্যগদ পশ্চাঁদভাগে স্থাপিত 

করিলেই তাহাকে বাঁরাসন হে । 

ইতি বারাননং | 

সঙ্কটাসনং | 

বামপাদং চিতেমূ'লং সন্তস্ত ধরণীতলে। 
পাদদণ্চেন যাম্যেন বেষ্টয়েদামপাদকং । 
জানুযুখো করযুগ্ামেতৎ সঙ্কট মাসনং ॥ 

বাম চরণ ও বাম জজ্ঘামূল ভূলে স্থাপন করিয়া বামপদ দর্ষিণপদ 

দারা বেষ্টন করত দহ জানতে দুই হস্ত স্থাপন করিবে। ইহার নাম 

»হকটাএন। 

ইতি স্কটাসনং | 

গোরক্ষীসনং | 

জান্র্বেবারস্তরে পাদে উত্তানব্যক্তসংস্থিতো । 

গুল্ফৌ চাচ্ছাদ্য হস্তাভ্যামুত্তানাভ্যাং প্রযত্বুতঃ ॥ 
কঠ%সংকোচনং কৃত্ব! নাসাগ্রমবলোকয়েৎ। 

গোরক্ষাসনমিত্যাহ যোগিনাং সিদ্ধিকারণং ॥ 



কালীতন্ত্রমূ ২৪৯ 

উভয় জানু ও উরুর মধ্যে ঢুইপদ্ উত্তান করিয়া অগ্রকাশিতভাবে 
স্থাপন করত করদ্বয় উত্তান করিয়া দুই গুল্ফ আবৃত করিবে এবং 

কঠ প্রদেশ সংকুচিত করিয়। নাসিকার অগ্রদেশ দর্শন করিবে। ইহার 

নাম গোরক্ষাসন ॥ ইহা ষোগিগণের পিদ্ধিবিধান করে । 

ইতি গোরক্ষাসনং | 

কুকুটাসনং | 

পদ্মাসনং সমাসাছ জানুরোরন্তরে করৌ। 

কৃর্পরাভ্যাং সমাসীনো মঞ্চন্ঃ কুক্ুটাসনঃ ॥ 

কৌন মঞ্চের উপরিভাগে মুক্তপন্মাসনস্থ হইয়া ছুইজান। ৪ উদর 

মধ্যে ছু হস্ত স্থাপন করত কুর্পর দ্বারা উপবেশন করিবে । উভাঁকে 

কুকটানন বঙে। 

তি কুক্টটাননং। 

কৃম্মীনং | 

গুল্ফৌ চ বৃষণস্তাধো বাতক্রমেণ সমাহিতো 

ঝজুকায়শিরোগ্রীবং কুশ্মাসনমিতীরিতং ॥ 

অগুকোষের নিপ্নভাগে গুল্ফদ্বয় পরস্পর বিপরীভভাবে রাখিয়। গরীব, 

মস্তক ও দেহ সরল করৃত উপবেশন করিবে । ইহার নাম কুশ্মানন | 

ইতি কুর্মাসনং | 
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সিংহাঁসনং | 

গুল্ফৌ চ বৃষণস্যাধো বুতক্রমেণোদ্ধতাং গতঃ। 
চিতিমূলো ভূমিসংস্থঃ কৃত্বা চ জানুনোপরি। 

ব্যক্তবক্তে। জলন্তঞ্চ নাসাগ্রমবলোকয়েৎ। 

সিংহাসনং ভবেদেতৎ সর্ববব্যাধিবিনাশনং ॥ 

ছুই গুল্ফ অগ্ডকোষের নিম্নভাগে পরম্পর উল্ট। করির| পশ্চাদ্দিকে 

উদ্ধভাগে বনিস্কিত করিবে আর জান্রদ্ধম ভূতলে সংস্থাপন করিয়া এ ছু 

জান্র উপরে মুখণপ্রকাশিত ভাবে উন্নত করত স্থাপন করিবে এবং 

জাপন্ধরবন্ধ অবলম্বন পূর্বক নাপিকার অগ্রদেশ দর্শন করিবে। ইহাকে 

[সিংহাসন কহে। ইহাদ্বার| ষাবতীয় রোগ বিদুরিত তয়। 
ইতি সিংহাসন । 

গরুড়াসনং । 

জজ্ঘোরুভ্যাং ধরাং গীড্য স্থিরকায়ো ছিজানুন! | 

জানুপরি করং যুগ্মং গরুড়াসনমুচ্যতে ॥ 

উভয় জজ্ঘা ও উকু দ্বারা ভূমিতল পীড়ন পূর্বক জানুদ্ধয় "দ্বারা 

স্থরকার হইয়া! ছুই জানুর উপরিভাগে হস্তদ্বয় সংস্থাপন করিলেই তাহাকে 

গর্ড়াসন কহে। 
পিসি 

ইতি গরুড়ালনং। 

বুষাসনং। 
যাম্যগুল্্ফে পায়ুমূলং বামভাগে পদেতরং | 

বিপরীতং স্পৃশেদ্ভূমিং বৃষাসনমিদং ভবে ॥ 
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দক্ষিণ গুল্ফের উপরিভাগে পাযুমুল অর্থাৎ গুহ প্রদেশ স্থাপন পূর্বক 

তাহার বামদিকে বামচরণ উন্টাইয়! ধরিয়া ধরাততল স্পর্শ করিবে। 

ইহাকেই বৃষাসন কনে । 
ইতি বুধাসনং | 

মকরাসনং । 

অধাস্তঃ শেতে হৃদয়ং নিধায় 

ভূমৌ চ পাদৌ চ প্রসার্্যমাণৌ। 
শিরসঞ্চ ধৃত্বা করদ গুযুগ্ধো 

দেহাগ্রিকারং মকরাসনং তৎ ।। 

অধোমুথে শয়ান হইয়া মুত্তিকাতে বক্ষঃপ্রদেশ স্থাপন করত পদদ্বঃ 

প্রসারণ পূর্বক করদ্বয় ছ্বাবা শিরোদেশ ধারণ করিবে। ইহার নাম 

মকরাসন। হহা দ্বারা শরীরের অগ্নি বদ্দিত হয়। 
ই।ত মকরাসনং। 

শলভাসনং | 

অধান্তঃ শেতে করযুগ্ং বক্ষে 

ভূমিমবষ্টভ্য করয়োস্তলাভ্যাং। 

পাঁদৌ চ শুন্তে চ বিতস্তি চোর্ধং 
বদস্তি পীঠং শলভং মুনীন্দ্রাঃ ॥ 

অধোমুখে শয়ান হইঠা করম্বয় বক্ষঃস্থলে স্থাপন পূর্ব্বক দুই করতল 

দ্বার! ভূল অবলম্বন করিবে এবং পদদ্ধয় শূন্যে অর্দাহস্ত প্রমাণ উর্ধে 

রাখিবে। ইহার নাম শলভামন। 
ইতি শলভাসনং। 
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উষ্টীসনং | 

অধাম্যঃ শেতে পদযুগ্াব্য স্তং 

পৃষ্ঠে নিধায়াপি ধৃতং করাভ্যাং । 

ত্বাকুঞ্চয়েৎ সম্যগুদরাস্ত গাটং 

ষধ পীঠং যোগিনো বদন্তি ॥ 

অধোমুখে শরান হইয়া দুই পদ উন্টা করত পষ্ঠটদেশে আনয়ন 

করিবে । পরে দুই তত্ত দ্বারা পদদ্ধয় ধরিয়া উদর ও মুখ গাঢরূণে 

আকুধিঃত করিবে । উহাকে উষ্টাসন কহে । 

ইতি উষ্টামনং | 

উত্তানকুম্ীসনং | 

কুক্টটাসনবন্ধস্থং করাভ্যাং ধৃঙকন্ধরং । 

পীঠ, কৃম্মবছুত্তানমেতছুত্তানকুন্নকং ॥ 

কুপ্ধটাসন করিয়া দই হস্ত দ্বারা কন্ধর ধারণ করত কৃর্ববৎ উত্তান 

হইলেই তাহাব নাম উত্তানকৃম্মকাসন। 

ইতি উত্তানকৃণ্মাসনং । 

ভাঁনমণ্ডকাসনং । 

মণ্ডকাসনমধ্যস্থং কুর্পরাভ্যাং ধূতং শিরঃ 

এতক্তেকবহুত্তানমেতদুত্তানমণ্ড,কং ॥ 



কালীভন্ত্রমূ ২৫৩ 

মণ্ড কাসনে সমাসীন হইয়া কুর্পরদ্বয় বারা শতক ধায়ণ করত ভেকবং 

উত্তান হুইয়৷ অবস্থান করবে । ইহার নাম উত্তানমণ্ড কাসন । 

হতি উত্তানমণ্ড কাসণং। 

যোগাসনং । 

উত্তানৌ চরাণোৌ কৃত্বা সংস্থাপ্য জানুনোপরি। 

আসনোপরি সংস্থাপ্য উত্তানং করযুগ্মকং ॥ 

পুরকৈর্বায়ুমাকৃষ্য নাপাগ্রমবলোকয়েৎ। 

যোগাসনং ভবেদেতৎ যোগিনাং যোগসাধনে ॥ 

পাদছ্ধয় চিত কাঁঃয়া হাটুর উপরিভাগে স্থাপন করত হচ্ুদ্বম চিত 

করিয়া আসনের উপর স্থাপন করিবে এবং পৃরক দ্ব'রা বায়ু আকর্মণ 

পূর্বক কুস্তক করিয়া নাসিকার অগ্রদেশ দর্শন করিবে । ইহাকে 

যোগান কনে। ঘযোগিগণের যোগসাধনে এই আসন বিশেষ 

প্রয়োজনীয় । 

হতি যোগাননং | 

ভুজঙ্গীসনং । 

অঙ্ুষ্ঠনা ভিপধ্্যস্তমধোভূমৌ বিনিম্যসেৎ। 
করতলাভ্যাং ধরাং ধৃত্বা উদ্ধং শীর্ষ; ফণীব হি। 

দেহাগ্রির্ববদ্ধতে নিত্যং সর্বরোগস্ত নাশনং। 

জাগত্তি ভুজগী দেবী সাধনাদ্ভুজগাসন: | 



২৫৪ কালীতন্ত্রম 

পদের বুদ্ধানু্ঠ অবধি নাভিদেশ যাবৎ সমস্ত নিম্নদেশ ভূমির উপর 

বিন্তন্ত করিয়। কর'তলঘয দ্বারা ভূতল ধারণ পৃর্বক ভুজঙ্ের ন্যায় উদ্ধে 

উত্তোলন করিবে। ইহাকেই ভূজঙ্গানন কহে। ইহার দ্বার! শরীরের 
আগ্ন বৃদ্ধি পাম এবং যাবতীয় রোগ বিদুরিত হইয়! খাকে। ইহার সাধন 

করিলে কুগুলিনীশক্তি জাগরত| হন। 

ইতি তু্জঙাসনং। 

মণ্ডকাসনং | 

পাদতলৌ পৃষ্ঠদেশে অঙষ্ঠে দে চ সংস্পৃশেৎ। 
২. 

জানুযুখ্নং পুরস্কৃত্য সাধয়েন্স গু কাসনং ॥ 

চরণতলঘয় পৃষ্টদেশে লইয়৷ এঁ ছুই পদের বৃদ্ধানুষ্ঠ পরস্পর সংস্পৃ্ 
করিবে এবং উভয় জানু সম্মুখদ্দিকে স্থাপন করিতে হইবে। ইহারই 

'নাম মণ্ড কাসল। 
ইতি মণ্ডকাসনং। 

গুপ্তাসনং | 

জানুনোরন্তরে পাদৌ কৃত্ব! পাদৌ চ গোপয়েৎ। 

পাদোপরি চ সংস্থাপ্য গুদং গুপ্তাসনং বিদুঃ 

ছুই জানুর মধ্যে পদহয় অতি গোপনভাবে স্থাপন করিবে এবং 

পদন্থষের উপরিভাগে গুহাদেশ স্থাপন করিতে হইবে । ইহার নাম 

'ুপ্তাসন। 

ইতি গুপাসনং। 



কালীতন্ত্রম ২৫৫ 

বৃক্ষাননং ] 

বামোরুমুলদেশে চ যাম্যপাদং নিধায় চ। 

তিষ্টেত্ত বৃক্ষবদ্ভূমৌ বৃক্ষাসনমিদং বিছুঃ ॥ 

বাম উরুমূলে দক্ষিণ চরণ রাখিয়া ভূতলে বৃক্ষবৎ সরলভাবে অবস্থান 
করিলেই তাহাকে বুক্ষাসন বলা হয়। 

ইতি বৃক্ষাসনংত। 

মত্স্যাঁসনং | 

মুক্তপদ্মাসনং কৃত্বা উত্তানশয়নঞ্চরেৎ । 

কুর্পরাভ্যা- শিরে! বেষ্ট মংস্তাসনস্ত রোগহা ॥ 

ুক্তপল্পাসনের অনুষ্ঠান করিয়৷ কৃপ্পরদ্ঘয় দ্বারা মন্তক বেষ্টন করত 
উত্তানভাবে শয়ন করবে । ইহার নাম নৎম্তাসন। 

ইতি মতশ্তাসনং | 

মাৎস্থেক্দ্াননং | 

উদ্বরং পশ্চিমাভাসং কৃত্বা তিষ্ঠতি যত্বুত5। 

নভ্রাঙ্গবামপাদং হি দক্ষজানৃপরি ন্যসেৎ। 

তত্র যাম্যং কুর্পরঞ্চ যাম্যকরে চ বক্তকং। 

ভ্রবোশ্নধ্যে গতা দৃষ্টিঃ গীঠং মাতস্যেব্দ্রমুচ্যতে ॥ 



২৫৬ কালীতন্ত্রমূ 

উদ্রকে পৃষ্ঠের হ্যায় সরল কিয়! অবস্থান করিবে আর বামপদ নত 

করিয়া দক্ষিণ জান্ুর উপরিভাগে স্থাপন করত তাহার উপর দক্ষিণ কণুই 

বাখিবে এবং দক্ষিণ হাতের উপর মুখ স্থাপন করিয়া ভ্রযুগলের মধ্যস্থল 

দর্শন করিতে থাকিবে । ইহার নাম মাতস্তেন্্রাসন 

ইতি মাতস্তেন্্রাসনং | 

উৎকটাঁসনং । 

অঙ্গ ষ্ঠাভ্যামব্টত্য ধরাং গুল্ফে চ খে গতে। 

তর্রোপরি গুদ: স্তন্ত বিজ্ঞেয়মুতকটাসনং || 

পদদ্ধয়ের বৃদ্ধাঙ্ুষ্ঠ দ্বারা ভূমিতল অবলম্বন পূর্ব্বক গুল্ফদ্ব়কে বিন' 

অবলম্বনে শুন্ে স্থাপন করিয়৷ এ দুই গুল্ফের উপরিভাগে গুহ সংস্থাপন 

করিবে। ইহার নাম উৎ্কটাসন। 

ইতি উতৎকটাসনং। 

শ্রীমহাদেব উবাচ। 

এতত্তে কথিত দেবি আসনানান্ত লক্ষণং ৷ 

অধুনা সংপ্রবক্ষ্যামি যোগানাং শেষসাধনং ॥ 

মহাদেব কঠিলেন, হে দেবি! এই আমি তোমার নিকট আমন, 

সমুহের লক্ষণ কীর্তন করিলাম। এক্ষণে যোগসাধনের বিষয় যাহা যাহ 

বলিতে অবশি্ আছে, ভাহ। বলিতেছি অবধান কর। 

আদৌ পুরকযোগেন স্বাধারে পূরয়েম্মনঃ | 
গুদমেটাস্তরে ষোণিস্তামাকুঞ্চ্য প্রবর্তৃতে ॥ 



কালাতন্ত্রুমৃ ২৫৭ 

প্রথমে পৃরকাভ্যাসষোগ দ্বার আধারপদ্মমধ্যে বাষুর সহিত মনকে 

পূরণ করিতে হইবে। গুহৃত্বার ও শিশ্ব যাবৎ স্থাপকে যোনি- 

মণ্ডল বলা যায়। এই যোর্নস্থলকে আকুঞ্চন পূর্বক মুদ্রাবন্ধন 
কররেবে। 

ব্রহ্ম যোনিগতং ধ্যাত্বা কামং বন্ধুকসন্নিভং । 

সুর্য্যকোটিপ্রতীকাশং চন্দ্রকোটিম্বশীতলং । 
তন্যোদ্ধে ভূ শিখা সুন্মনা চিদ্রুপা পরমা কলা । 

য়া পিহিতমাত্মানমেকীভূতং বিচিন্তয়েৎ॥ 

তকালে ব্রহ্মযোনিগত, বন্ধুককুস্থমসনিত, সুয্যুকোটিবৎ সমুজ্জবল 

কামদেবকে ধ্যান করিয়া তাহার উর্ধে আগ্রশিখাবৎ সুশ্স্, ঠতন্তন্বরূপিণী 

পরমাশক্তি ও তদন্বিত পরমাআ্মাকে একীভূত অর্থাৎ শিবশক্তিকে 

একাম্মভূত চিন্ত। করিবে । 

গচ্ছস্তি ব্রহ্মমার্গেণ লিঙ্গত্রয়ক্রমেণ বৈ। 

অমৃতং তদ্বিস্গস্থং পরমানন্দলক্ষণং | 

শ্বেতরক্তং তেজসাট্যং স্ুধাধারা প্রবধিণং। 

পীত্ব। কুলামৃতং দিব্যং পুনরেব বিশেৎ কুলং ॥ 

এ প্রকারে শিবশক্তিকে একাত্মভূত চিন্তা করিলে তৎপরে ব্রহ্গমার্গে 
অর্থাৎ স্থযুম্ান্তভূত ব্রদ্ষপথ দ্বারা ক্রমে লিঙ্গত্রয়ে গমন করিয়া! থাকে 

অর্থাৎ স্থুল, সুক্মস ও কারণ এই ত্রিবিধ অবয়ববিশিষ্ট জীব বাধুসহকারে 
১৭ 



২৫৮ কালীতন্ত্রম 

কুণডলীশক্তি সহ ব্রন্ধমার্গে গমন করেন। * এ কুগ্ুলীশক্তি হইতে 

পরমানন্দলক্ষণ-সম্পন্ন, শ্বেতরক্ত বর্ণ, তেজঃসম্পন্ন হুধাধারা বিগলিত হয়। 

উহ্থাকেই কুলামুত কহে। দীপ্যমান কুলামত উর্ধে পান করত পুনরায় 

অধোবতরিত হইয়। সেই ব্রদ্ম যোনিমগ্ুলে আসিয়! প্রবেশ করেন । ণ* 

পুনরেব কুলং গচ্ছেন্নাত্রাযোগেন নান্তাথা | 

সা চ প্রাণসমা খ্যাতা হন্মিংস্তত্ত্রে ময়োদিতে ॥ 

'পুনরায় উর্ধে ব্রহ্মযোনিতে গতায়াতরূপ প্রাণায়াম মাত্রাষোগে গমন 

করিবে, সেই ব্রহ্মযোনি কুগুলীই ময়োক্ত এই অস্ত্রে প্রাণম্থরূপ। পরমাত্মার 

প্রাপসম! বলিয়। পরিকীতিত । 

্* জীবের তিন রূপ ;--স্থুল, সুক্ম ও কারণ। স্থুল--চতুঃযষ্টিবৃত্তি 

বিশিষ্ট । স্শ্্_ম্বপ্রাবস্থায় সুস্মরূপ সপ্তদশ অধয়বাাশষ্ট । কারণ-_ 

কারণাবস্থায় শুদ্ধ কর্ম দ্বারা উৎপন্ন অপু্বঘবিশিষ্ট, আত সুস্থ উপলব্ধি- 

মাত্র । 

1 কুগুলীতে থে সুধাধারা বিগলিত হয়, তাহাকেই কুলামৃত কহে। 

তন্ত্রে ষে কৌপিক কুলাচারীর উল্লেখ আছে, তাহা এ কুলসাধক ও এ 

স্ধাপায়ী বুঝিতে হইবে; নতুবা সামান্ত ফোন ও পামান্ত স্থুরাপান 

করিলে কৌলক বল যায় না। 

% ন্ত্াস্তরেও কথিত আছে যে, “পীত্ব। পীত্বা পুনঃ গীত্বা পতিতং 
ধরণীতলে। উখথার চ পুনঃ পীত্ব৷ পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে। যাতায়াত 

ত্রিভিঃ কৃত্ব। পুনর্জন্ম ন বিদ্যাতে 8” অর্থাৎ মলাধারে ধরাতল হইতে 

উঠিয়া উদ্ধেশরস্থিত অধোমুখ কমলকণরিকান্তর্গত পরমশিবের সহিত 
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পুনঃ প্রলীয়তে তন্যাং কালাগ্র্যাদি শিবাতমকং । 

যোনিমুদ্রা পর! হোষ। বন্ধস্তস্তাঃ প্রকীন্তিতঃ । 
ত্তান্ত বন্ধমাত্রেণ তন্নাস্তি বন্ন সাধয়েৎ 

পুনরায় জীবাত্মাকে কালা'গ্র্যাদি শিবাত্মক ব্রদ্মযোনিতে প্রলীন চিন্ত। 

করিবে । ইহ'কেই যোনিমুদ্রা কহে । এই মুদ্রা যাবতীয় মুদ্রার প্রধান। 

হেদ্েবি! এই আমি তোমার নিকট যোনিমুদ্রাবন্ধন কীর্তন করিঙাম। 

এই মুদ্রাবন্ধের প্রপাদদে সাধক যাবতীয় কাধ্যই সাধন করিতে পারেন। 

এমন কোন বিষয় নাই, যাহ! তাহার অপাধা হইতে পারে ।* 

সমাসক্ত1 কুগুলী, তাহাতে শ্বেত লাক্ষারস সম গলিত সুধা পান করিয়! 

পুনরায় ধরাতলে পতিত হইবে; পুনরায় উদ্দে গিয়া পুনর্বার পান 

করিবে। এই প্রকার তিনবাব গতায়াত করিয়া তৎ্স্থধ। পান করিলে 

আর পুনজ্জন্ম হয় না। ইহাকেই কুলাচার কহে। শতুব। স্থরাপানে 

অবশেন্দ্রিয় হইয়া একবার উত্িত হওম ও একবার পড়িগ। যাওয়াকে 

কুলসাধন| বল! যায় না। 

& তন্রাস্তরে যোনিমুদ্রার লক্ষণ যেরূপ বর্ণিত আছে, তাহা এই স্থলে 

প্রকাশিত হহল॥ যথা-_ 

সিদ্ধাসনং সমাসাস্ঠ কর্ণচক্ষুর্ন সোমুখং | 

অন্গুষ্ঠতজ্ভরনীমধ্যনামাদিভিশ্চ সাধয়েৎ॥ 
কাকীভিঃ প্রাণং সংকৃষ্ত অপানে যেজয়েস্ততঃ। 

যট্ক্রাণি ক্রমান্ধ্যাত। ছ' হংসমনুনা স্থুধীঃ ॥ 
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ছিন্নরূপাস্ত যে মন্ত্রা; কীলিতা। স্তম্তিতাশ্চ যে। 

দগ্ধমন্ত্রাঃ শিখাহীন। মলিনাস্ত্ব তিরস্কৃতাঃ। 

মন্দা বালাস্তথ। বৃদ্ধাঃ প্রৌঢ় যৌবনগর্বর্বিতাঃ। 
অরিপক্ষে স্থিতা যে চ নিব্বাধ্যাঃ সত্ববর্িতা; | 

চেতন্থমানয়েদেবীং নিদ্্িতা যা! ভূজঙলিনী । 
জীবেন সহিতাং শক্তিং সমুখাপ্য পরান্ুজে ॥ 
শত্তিময়ঃ স্বয়ং ভূত্বা পরংশিবেন সঙ্গমং। 

. নানাস্থখং বিহারঞ্চ চিন্তয়েৎ পরমং সুখং ॥ 

শিবশক্তিসমাযোগাদেকান্তং ভূবি ভাবয়েৎ। 

আনন্দঞ্চ স্বয়ং ভূত্বা অহং ব্রন্মেতি সম্ভবেৎ ॥ 

যোনিমুদ্রা পরা গোপ্যা দেবানামপি দুল্ল ভা । 

সকৃত্ত, লাভসংসিদ্ধিঃ সমাধিস্মঃ স এব হি ॥ 

অর্থাৎ প্রথমতঃ সিদ্ধানে উপবেশন করিয়া অনুষ্ঠদবয় দ্বার] নেত্রযুগল, 

মধামাছয় ছার! নাদাহয়। এবং অনামিকাদয় দ্বার] মুখ অবরুদ্ধ করিবে। 

পরে কাকীমুদ্রা ঘার] প্রাঁণবাযুকে আকর্ষণ পূর্বক অপানবায়ুর সহিত 
ংযোজিত্ত করিবে । পরে যথাক্রমে দেতাভ্যন্তরস্থ ছয়টা চক্র ধ্যান করিয়া 

হু ও হংস এই মন্ত্র্ঘয় দ্বার। নিদ্রিত কুলবুগুলিনী দেবীকে জাগরিত 
কাঁরবে এবং সেহ জীবাস্বার সহিত সংযুক্ত কুলকুগুলিনীশক্তিকে সহত্রদদল- 

পল্পে উত্থাপিত করিয়। চিন্ত। করিবে যে, যোগী স্বয়ং শক্তিময় হইয়া শিবের 

সহিত সঙ্গমে নিরত আছে, নানাপ্রকার স্থখভোগ ও বিহার করিতেছে 

এবং শিব ও শক্তির সংযোগে স্বয়ং আননাম্বরূপ হুইয়! "আমিই ব্রহ্ম” 

এইক্প দৃঢ়চিত্তে চিন্তা করিবে। ইহাকেই যোনিমুদ্রা কছে। ইহা 
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সয়া সত্বেন হীন ষে খগ্ডিতাঃ শতধ1 কৃতাঃ। 

বিধানেন তু সংযুক্তাঃ প্রভবস্তি চিরেণ তু। 
সিদ্ধিমোক্ষ প্রদাঃ সর্ব্বে গুরুণ। বিনিযোজিতাঃ। 

সুরগণের ছুল্ল৬ ও পরম গোপনীয়। একবারমাজ্র ইহার সাধনঘার৷ 

সিদ্ধিলাভ হয় এবং সাধক অনায়াসে সমাধিস্থ হইতে পারে। কুদ্জিকাতন্ত্রে 

এই মুদ্রার যেরূপ লক্ষণ লিখিত আছে, তাহ! ও এই স্থলে সাধারণের 

£বদদিতার্থ প্রকাশিত রহিল; যথ।--- 

অথ বক্ষ্যে মহেশানি শারদিন্ুনিভাননে । 

অতীব গোপনং দেবি ন প্রকাশ্ঠং কদাচন। 

ন প্রকাশ্বমিদং দেবি স্বযোনিরিব পার্ববতি ॥ 

নিশীথে মুক্তকেশস্ত নগর শক্কিসমন্থি ভঃ | 

চিন্তয়েদিষ্টাদেবীঞ্চ ফেগিনাং যোগরূপিনীং)। 

গুহাদেশে বামপাদগুল্ফং সংযোজয়েৎ সুধীহ। 

শরারঞ স্থিরীকৃত্য জিহ্বায়াং তালুকং ন্যাসেং। 
নাসাগ্রং নেত্রযুক্তঞ্চ কর্তব্যঞ্চ মহেশ্বরি। 

কগ্ঠাসনং তথ কৃত্বা চিন্তয়েদুদ্ধবাহিনীং। 

ভূজঙরূপিনীং দেবীং মূলাধারনিবাসিনীং। 
প্রাতরাধারকমলে হুতভুয্মগুলোপরি। 

এবমভ্যস্তামানস্ত সাধকঃ পরমেশ্বরি । 

জরামরণছুঃখাঠ্ৈমুচ্যতে ভববন্ধনাৎ। 

চতুর্বি্বধা তু স৷ স্গ্িস্তন্তাং যোনো প্রবর্ততে । 

যোনিমুদ্রেয়মাখ্যাত। সর্ব্বসিদ্ধি প্রদায়িকা ॥ 
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দীক্ষয়িত্বা বিধানেন অভিষিঞ্্য সহঅধা। 

ততে। মন্ত্রাধিকারার্থমেষা মুদ্রা প্রকীত্তিতা ॥ 

যে সকল মন্ত্র ছিব, কীলিত, স্তম্ভিত, দগ্ধ, শিথাহীন, মলিন, তিরদ্কৃত, 

মন্দ, বালক, বৃদ্ধ, প্রৌঢ়, যৌবনগর্বিিতঃ অরিপক্ষে স্থিত, 1নব্বার্ধা, সত্বহীন, 

সত্বা্ি ওণশৃন্য, খণ্ডিত, শত্ধ। কৃত, সেই সকল মন্ত্রও গুরুকর্তৃক 

যথাবিধাঁনে বিনিযোজিত হইলে সিদ্ধি ও মুক্তিপ্রদান করে; কিন্তু 

বছবিলঘে সিদ্ধ হইয়া থাকে । গুরু যথাবিধানে দীক্ষিত করিয় 

সহম্রাভিষেক করত তৎপরে মন্ত্রের অধিকারার্থ এই যোনিমুদ্রা বন্ধন 

করিতে উপদেশ দিবেন । 

ব্রহ্মহত্যা সহত্রাণি ত্রেলোক্যমপি ঘাতয়েৎ। 

নাসৌ লিপ্যতি পাপেন যোনিমুদ্রানিবন্ধনাৎ ॥ 

সহন্স ব্রাহ্মণ হত), অধিক কি তিভূবন বিন করিয়! যদি এই 

যোনিমুদ্রা বন্ধন করে, তাহা হইলে সে বাক্তি পাপে লিপ্ত হয় না। 

গুরুহ। চ স্থরালী চ স্তেয়ী চ গুরুতল্পগঃ ৷ 

এতৈঃ পাপৈর্ন বধ্যেত যোনিমুদ্রানিবন্ধনাত ॥ 

এই মুদ্রার প্রসাদে, গুরুহস্তা, স্থরাপায়ী, তন্কর ও গুরদারাগামী 
ব্যক্তিও পাপ হইতে বিমুক্ত হয়। 

তল্মাদভ্যসনং নিত্যং কর্তব্যং মোক্ষকাজিক্ষিভিঃ | 

অভ্যাসজ্জায়তে সিদ্ধিরভ্যাসান্মোক্ষমাপ্প ু য়াং॥ 
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এই কারণেই মোক্ষকামিগণ প্রত্যহ এই যুদ্রাবন্ধের অভ্যাস করিবে, 

অভ্যাসবশেই ক্রমে সিদ্ধি লাভ হয় এবং অভ্যাসবশেই মুক্তি লাভ হইয়। 

থাকে। 

সম্থিদং লভতেভ্যাসাৎ যোগাভ্যাসাৎ প্রবর্তীতে । 

মুদ্রাণাং সিদ্ধিরভ্যাসাদভ্যাসাদ্বায়ুসাধনং | 

কালবঞ্চনমভ্যা সান্তথা মৃত্যুঞ্জয়ে। ভবেৎ ॥ 

অভ্যাসবশেই জ্ঞানলাভ, অভ্যাসবশেই যোগপ্রবৃত্তি, অভ্যাসবশেই 

ুদ্্রাসিদ্ধি, অভ্যাসবশেই প্রাপায়াম সিদ্ধি লাভ হয় এবং অভ্যাসবশেই 

কালকে বঞ্চনা করিয়া মৃত্যুঞ্জয় হইতে পারে । 

বাক্্সিদ্ধিঃ কামচারিত্বং ভবেদভ্যাসযোগত। 

যোনিমুদ্র। পর! গোপ্যা ন দেয়া যস্য কম্যচিৎ। 

সর্ববথ। নৈব দাতব্য প্রাণৈঃ কণ্ঠগতৈরপি ॥ 

অভ্য।নবশেই বাকৃসিত্ধি ও কামচারিত্ব লাভ করা যায়। এই 

যোনিমুত্র। পরম গোপনীয়, ইহা যাহাকে তাহাকে প্রদান করিবে নাঃ 

প্রাণ কাগত হইলেও ধাহাকে তাহাকে প্রদান কর কর্তব্য নহে । 

কথিতেয়ং পরা মুদ্রা দেবেশি প্রাণবল্লতে । 

চতুর্বিবংশতিমুদ্রাণাং লক্ষণানি বদাম্যহং ॥ 

হে দেবেশি! হে গ্রাণকল্পভে! এই তোমার নিকট পরমশ্রেষ্ঠ 

যোনি মুদ্রা কীর্তন করিলাম। এক্ষণে অবশিষ্ট চতুবিংশতি সংখ্যক 

মুদ্র। বর্ণন করিতেছি শ্রবণ কর। 
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স্বপ্তা গুরু প্রসাদেন যদ জাগণ্তি কুণ্ডলী। 
তদ! সব্বাণি পদ্মানি ভিছ্ান্তে গ্রস্থয়োপি চ ॥ 

তন্মাৎ সর্ববপ্রযত্েন প্রবোধয়িতুমীশ্বরীং ৷ 

ব্রন্মরন্ধ, মুখে হৃপ্তাং মুদ্রাভ্যাসং সমাচরেত ॥ 

গুরুদেবের প্রসন্নজ! দ্বারা যংকালে নিদ্রিতা কুলকুগ্ডলিনী শক্তি 

জাগরিত। হয়েন, তৎকালে ষট্চত্রস্থ পদ্ম ও গ্রস্থি সমূহ ভেদ হইয়া থাকে ) 

অতএব বত্বহকাগে সেই ব্রঙ্গরন্ধ, মুখস্থ নিদ্রিতা পরমেশ্বরী কুলকুগ্ুলিনী 

শক্তিকে জাগারত কারবার জন্ত মুদ্র। অভ্যান করিবে। * 
শম্পা পি পপ ০ পাস ও শী পাস সি 

* গ্র্যযামলে এই বিষয়ে যাহা লিখিত আছে, তাহাও এই স্থানে 

বিবৃত হইল, যথ|, - 

সশৈলবনধাত্রীনাং যথাধারোহহিনায়কঃ | 

সর্যেষাং হঠতন্ত্রাণাং তথাধার। হি কুগুলী। 

সমতা গুরুপ্রদাদেন যদ জাগন্তি কুগুলী। 
তদ পন্নানি সর্ববাণি ভিছ্যতে গ্রন্থয়োপি চ। 

প্রাণন্থ শৃম্পদবী তথা রাজপথায়তে। 

যদ চিত্তং বিনালম্বং তদ কালন্ত বঞ্চনং । 

তস্মাৎ সর্ববপ্রত্েন প্রবোধয়িতুমীশ্বরং । 
ব্রন্মরন্্রমুখে স্বপ্তাং মুদ্রাভ্যাসং সমাচরেত ॥ 

একমান্র অনন্তই যেরূপ ঠৈলকানন-বিরাজিত| ধরিত্রীর আধার, 

সেইবপ কুলকুগুলিনী শক্তিই যাবতীয় হঠতস্ত্রের একমাত্র আধার । এই 

নিদ্রিতা কুলকুগুলিনী জাগরিত! হইলেই দেহস্থ ষট্চ্রস্থিত সমস্ত পন্প ও 
গ্রস্থি ভেদ হইয়া থাকে । অবলম্বন ব্যতীত চিত্বকে স্থির করিতে 
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মহামুদ্বা নভোমুদ্রা উড্ডীয়ানং জলম্ধরং | 
মুলবন্ধং মহাবন্ধং মহাবেধশ্চ থেচরী। 

বিপরীতকরী মুদ্রা বজোণ্ী শক্তিচালনী । 

'তড়াগী মাগুবী মুদ্রা শাস্তবী পঞ্চধারণা । 
অশ্বিনী পাশিনী কাকী মাতঙ্গী চ তভূজজিনী । 
চতুর্ব্িংশতি মুদ্রাণি সিদ্ধিদানীহ যোগিনাং ॥ 

হেদ্দেবি। যোনিমুদ্রা ব্যতীত অবশিষ্ট চতুর্ব্িংশতি সংখ্যক মুদ্্র 

ষথাক্রমে মহামুদ্রা, নভো মুদ্র, উড্ডীয়।ন বন্ধ, জালন্বরবন্ধ, মূলবন্ধ, মহাবন্ধ, 

মহাবেধ, থেচরী, বিপরী নকরণী, বজ্রোণী, শক্তচালনী, ভড়াগী, মাগ্ুবী, 

শাম্তবী, পঞ্চ প্রকার ধারণ।, অশ্বিনী, "াশিনী, কাকী, মাহঙ্গী ও ভূজঙ্গিনী 

নামে পরিকীত্তিত 1 1 

পারিলেই অমরত্ব লাভ করা যায়, অতএব সযত্বে ব্রহ্ম রন্ধমুখে নিদ্রিতা 

কুণ্ডলিনীকে জাগরিতা করিবার জগ্ মুদ্রাভ্যা করিবে। 

ণ” গ্রহযামলে দশপ্রকার মাত্র মুদ্রার উল্লেখ আছে, ষথ1-- 

মহামুদ্রা মহাবন্ধো। মহাবেধশ্চ খেচরী। 

উড্ডীয়ানং মূলবন্ধো বন্ধে! জালন্ধরাভিধঃ। 

করণং বিপরীতাখ্যং বজ্রোণী শত্তি চলনং। 

ইদস্ত মুদ্রাদশকং জরামরণনাশনং। 

দেবেশি কথিতং দিব্যমষ্টেশ্ব্্য প্রদায়কং । 

অর্থাৎ মহামুদ্রা, মহাবন্ধ, মহাবেধ, থেচরী, উড্ডীয়ান, মুলবন্ধ, 

জালদ্ধর, বিপরী তকরী, বজ্রোনী, শক্তিচালন এই দশমুদ্রা অঙ্টৈষ্ব্য)প্রদ । 
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শীদেব্যুবাচ। 

পঞ্চধধারণনামানি বদ মে পরমেশ্বর | 

লভামি পরমং জ্ঞানং ত্বতপ্রসাদাৎ স্বরেশ্বর ॥ 

পার্বতী কহিলেন, হে পরমেশ্বর! হে স্থরেশ্বর! আপান ষে পঞ্চবিধ 
ধারগাুদ্রার উল্লেখ করিলেন, তাহাদিগের পৃথক্ পৃথক্ নাম নির্দেশ করুন্;। 
আপনার প্রাদে এই সমস্ত অবগত হইয়। পরম জ্ঞান লাভ করিব। 

উীমহাদেব উবাচ। 

পার্থিবী বায়বী দেবি আকাশী আস্তমী তথা । 

বৈশ্বানরী চ পঞ্চৈব ধারণ] পঞ্চধা মত ॥ 

মহাদেব কহিলেন, হে দেবি! পঞ্চ প্রকার ধারণ। মুদ্রা যথাক্রমে. 

পার্থিবী, বায়বী, আকাশী, আস্তসী ও বৈশ্বানরী নামে অভিহিত । 

অধুন! তু প্রবক্ষ্যামি লক্ষণানি মহেশ্বরি। 
শৃণু তত্প্রথমং দেবি মহামুদ্রায়া লক্ষণং | 

হে মহেশ্বরি! এক্ষণে মুদ্রা সকলের লক্ষণ কার্তন করিব। ছে 

দেবি! সর্বপ্রথম মহামুদ্রার লক্ষণ বলিতেছি শ্রবণ কর। 

মহামুদ্রা। 

মহামুদ্রাং প্রবক্ষ্যামি ভঙ্ধেম্মিন্ মম বল্লভে । 

যাং প্রাপ্য সিদ্ধাঃ সংসিদ্ধিং কপিলাদ্যাঃ পুরাগতাঃ | 
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অপসব্যেন সংগীড্য পাদমূলেন সাদরং। 

গুরূপদেশতো। যোনিং গুদমেঢ স্তরালগাং । 

সব্যং প্রসারিতং পাদং ধৃত্বা পাণিযুগেন বৈ। 

নবদ্ারাণি সংযম্য চিবুকং হাদয়োপরি। 

চিত্তং চিত্তপথে দত্বা প্রভবেদ্বাযুসাধনং । 

মহামুদ্রা ভবেদেষ। সর্ববতন্ত্রেু গোপিতা । 

বামাঙ্গেন সমভ্যস্ত দক্ষাঙ্গেনাভ্যসেৎ পুনঃ | 

প্রাণায়ামং সমং কৃত্বা যোগী নিয়তমানসঃ ॥ 

হে গ্রাণবল্পভে! অধুনা আমার এহ অস্ত্রো্ত মহামুদ্রালক্ষণ 

বলিতেছি। পুর্ববকাণে কাপলাদি সিদ্ধগণ এই মুদ্রার প্রলাদে পিদ্ধিলাভ 

করিয়াছেন । গুরুদেবের উপদেশানুসারে বামগুল্ফ ত্বারা* যোনি- 
মগ্ডলকে পীড়িত করিয়! ও দক্ষিণ পদকে প্রসারিত করত করব্বয় দ্বারা 

ধরিবে ও দেহস্থ নবদারকে সংযত করিয়া বক্ষঃস্থলের উপরিভাগে চিবুক 

সংস্কাপন করিবে এবং চিত্কে চৈতন্মার্গে অর্পিত করিয়া কুস্তক দ্বার! 

বুষু ধারণ করিতে হইবে । এই মহামুদ্রা সমস্ত তস্ত্রই গোপনীয় বলিয়! 

কীন্তিত। যোগী ব্যক্তি এই মুদ্রা প্রথমে বাম অঙ্গে অভ্যাস করিয়! 

পুনরায় দক্ষিণ অঙ্গে অভ্যান করিবে এবং উভয় অঙ্গে অভ্যাস সময়ে 
মন£সংযমনপূর্ববক ষথানিয়মে প্রাণায়াম করিবে । 1 

ইতি মহামুদ্রালক্ষণং | 

ক্ষ গুহা ও উপস্থ এই উভয়ের মধ্যস্থিত স্থান । 

1 ভস্ত্রাস্তরে মহামুদ্রার লক্ষণ যথা__ 
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মহামুদ্রাফলং । 

'অনেন বিধিনা যোগী মন্দভাগ্যোপি সিধ্য তি। 

সর্ববাসামেব নাড়ীনাং চালনং বিন্দুমারণং । 
শী 

পায়ুমূলং বামগুল্্ফে সংপীড্য দৃঢ়যত্বতঃ | 
যাম্যপাদং প্রসার্যাথ করে ধৃতপদান্গলিঃ | 

কসংকোচনং কৃত জ্রবোন্মধ্যং নিরীক্ষয়েৎ । 

. ক্ষয়কাসং গুদাবর্তং গ্লীহাজীর্ণং জ্বরন্তথা । 

নাশয়েৎ সব্বরেগাংশ্চ মহামুদ্রাতিসেবনাৎ ॥ 

বামগুল্ফ দ্বার! সযতে দৃঢ়রূপে গুহ্দেশ পীড়িত করিয়া দক্ষিণ চরণ 
প্রসারণ করত হস্তদ্বারা চরণেব অঙ্গুলি ধারণ করিবে এবং কঠদেশ 

ংকোচন পূর্বক ভ্রযুগলের মধাস্কন দর্শন করিবে। ইহাকেই মহামুদ্র 

কহে। এই মহামুদ্রার আচরণ করিলে ক্ষয়কাস, গুদাবর্ত, প্লীহা, অজীর্ণ, 

জর ইতাদি (বনাশ পায়। 

দত্বাত্রেয়লংহিতায় মহামুদ্রার যেরূপ লক্ষণ লিখিত আছে, ভাহাও 

এই স্থানে বিবৃত হইল যথা।__- 

পাঞ্চিং বামন্ত পাদস্ত যোনিস্থানে নিযোজয়েৎ। 

প্রসার্য্য দক্ষিণং পাদং হস্তাভ্যাং ধারয়েদুঢং। 

চিবুকং হৃদয়ে ন্থস্থ পুরয়েদ্বায়ুন। পুনঃ । 

কুস্তকেন যথাশক্তি ধারযিত্বা চ রেচয়েৎ। 

বামাঙেন সমভ্যস্ত দক্ষিণাঙেন চাভ্যসেৎ। 

প্রসারিতস্ত যঃ পাদস্তমুরূপরি বিচ্যাসেৎ ॥ 
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জীবনস্ত কষায়স্ত পাতকানাং বিনাশনং। 

সর্বরোগোপশমনং জঠরাগ্রনিবিবদ্ধনং। 

বপুষঃ কান্তিমমলাং জরামৃত্যুবিনাশনং ( 
বাঞ্চিতার্থকলং সৌখ্যমিক্ড্রিয়াণাঞ্চথ মারণং । 

এতছৃক্তানি সব্বাণি যোগার্ঢস্ত যোগিনঃ | 
স্পা সী পাস পাশপাশি 

বামগুল্ফ যোনিস্থলে সংযুক্ত করিয়া ও দাক্ষণ পদ প্রসারণ পূর্ব্বক ্ 

করছয় হ্বার৷ দৃঢ়রূপে ধারণ করিবে এবং বক্ষের উপরে চিবুক রাখিয়! 

বথাশক্তি কুস্তক দ্বার বাষুকে পৃরিত, স্তন্তিত ও রেচিত করিবে। এই 

মুদ্রা বামাঙ্গে অভ্যাস করিয়। দক্ষিণাঙ্গে অভ্যাস করিতে হয় এবং ষে পদ 

গলারিত করিয়া থাকিবে, তাহ। উরুর উপরে ন্যস্ত করিণে। 

গ্রহযামলে যেরূপ লক্ষণ আছে, তাহাও লিখিত হইল যথা,-- 

পাদমূলেন নামেন যোনিং সংগীভ্য দক্ষিণং। 
পাদং প্রসারিতং কৃত্বা করাত্য।ং ধারয়েদৃং। 

কণ্ঠে বন্ত,ং সমারোপ্য ধারয়েছ্বাযুমুদ্ধতঃ | 
যথা দগ্ডাহত্ঃ সর্প! দণ্ডাকারঃ প্রজায়তে। 

বঙ্ধীভূতা তথা শক্তি? কুগ্ডলী সহসা ভবেৎ। 

তদা সা মরণাবস্থা জায়তে দ্বিপুটা শ্রিতা। 
বাম গুল্ দ্বারা যোনি পীড়ন পূর্বক দক্ষিণপদ প্রসারিত করিয়! ছুই 

হস্ত দ্বারা দু়রূপে ধারণ কবিবে এবং কণ্ঠে মুখ সংস্থাপন করত কুস্তক হ্ার! 
বায়ু রোধ করিতে হইবে। দণ্ড দ্বার আঞত হইলে সর্প যেমন 

দণ্ডের স্টায় সরল আকার ধারণ করে, তুদ্রপ কুলকুগ্ডলিনী শক্তি এই 

মুদ্রানুষ্ঠান ঘার! সঞ্চল ভাব ধারণ করেন। পরে এ পৃরিত বাষু প্রাণায়াম- 

সহকারে ক্রমশঃ রেচিত করিবে । ' ইহাকেই মহামুদ্্রা কছে। 



২৭ | কালীতন্ত্রমূ 

'ভবেদভ্যাসতোহবশ্যং নাত্র কাযা বিচারণা । 

গোপনীয়া গযাত্বেন মুদ্রেয়ং স্থুরপুজিতে। 

যাল্ত প্রাপ্য ভবান্তোধে পারং গচ্ছস্তি যোগিনত | 

মুদ্র। কামহঘ। হোষা সাধকানাং ময়োদিতা। 

গুপ্তাচারেণ কর্তব্য ন দেয়া যস্ত কম্তচিৎ ॥ 

যোগী মন্দভাগা হইলেও এই মহামুদ্রা সাধন দ্বার! সিদ্ধিলাভ করিয়া 

খাকে । এই মুদ্রাপ্রসাদে শরীরস্থ সমস্ত নাড়ী চালত হয়, জীবনীশক্তিম্বরূপ 

শুক্র -লীবনকে আকর্ষণ পূর্ববক স্তম্তিঠ করে, অখিল পাতক [বিনাশ পায়, 

যাবতীয় রোগ বিদুরিত হয়, জঠরাগ্নির বৃদ্ধি হয়, শরীরে বিমল 
লাবণ্য জন্মে, জরামৃত্যা আক্রমণ কগিতে পারে না, বাঞ্চিত অর্থ ও 

স্থখলাভ হইয়া থাকে এবং জিতেত্ডিয় হওয়। যায়। যোগীব্যক্তি এই 

মুদ্রাভ্যাস দ্বার এপকণপ ফল লাভ করেন সন্দেহ নাই। এই মুদ্রা সযত্রে 
গোপনে রাখিবে। ইহ! দ্বার! যোগী ছুষ্তীর্ধযা সংপারদাগর পার হইয়! 

থাকে । এই মুদ্রা কামধেনুম্বরূপিণী, ইহা অতি গোপনে সাধন করা 

কর্তবা। যাহাকে তাহাকে ইহা প্রদান করিবেনা। »* 

ইতি মহাসুদ্রাফলং | 

* গ্রহযামলে মহামুদ্রার যেরূপ ফল বার্ণত আছে, তাহা নিয়ে 

লিখিত হইল» 

মহার্েশাদয়ো দোষা: ক্ষীয়ন্তে মরণাদয়ঃ | 

মহামুদ্র। তু তেনৈব সমাখ্যাতা। মহেশ্বরি। 
চক্দ্রাঙগেন সমভ্যস্য শৃয্যাঙেন সমভ্যসেত। 

যাবৎ সংখ্য। ভবেত্তুল্যা ততে। মুদ্রাং বিসর্জয়েৎ। 



কালীতন্ত্রম ২৭১ 

নভোমুদ্রো । 

যত্র তত্র স্থিতো৷ যোগী সর্ববকাধ্যেযু সর্বদা! । 
উদ্ধজিহবঃ স্থিরোভূত্বা ধারয়েৎ পবনং সদ1। 
নভোমুদ্র। ভবেদেষ। যোগিনাং রোগনাশিনী ॥ 

ন হি পথ্যমপথ্যং বা রসাঃ সর্ধবেপি নীরসাঃ। 

অপি তৃক্তং বিষং ঘোর পীযূষমিব জীর্য্যতি। 
অতঃ শনৈঃ শনৈরেব রেচয়েত্তং ন বেগতঃ। 

ইয়ং খলু মহামুদ্রা তব শেহাৎ প্রকাশ্যতে । 

্য়কুষ্ঠগুদা বর্ত। গুদপ্লী হপুরোগমাঃ। 
তস্ত দোষাঃ ক্ষয়ং যাল্তি মহামুদ্রাঞ্চ যোভ্যসেৎ। 

কথিতেয়ং মহামুদ্রা জরামরণনাশিনী। 

গোপনীয়! প্রযত্বেন ন দেয় যস্থ কম্তচিৎ ॥ 

এই মুদ্রার প্রসাদে মহাক্রেশাদি ও মরণাদি বিদুরিত হয়, হে মহেশ্বরি ! 
এইজন্তই ইহা মহামুদ্রা নামে অভিহিত হইয়াছে । এই মুদ্রা প্রথমতঃ 

বামান্সে অভ্যাস করিরা তত্পরে দক্গিণাঙ্গে অভ্যাস করিতে হয়। ইহ! 

অভ্যাসে কোনরূপ পথ্যাপথ্যের নিয়ম নাই, ইহার প্রসাদে ভুক্ত ঘোরতর 

বিষও অমৃতের স্ায় জীর্ণ প্রাপ্ত হয়। যে ব্যক্তি এই মহামুদ্র। অভ্যাস করে 

তাহার ক্ষয়, কুষ্ট, প্লীহা, প্রভৃতি দোষ বিনাশ পাইয়া থাকে, এবং এই মুদ্রা 
জর] ও মৃত্যু বিনাশ করিয়া দেয়। এই মুদ্রা সর্বদা গোপনে, রাখিবে, 

যাহাকে তাহাকে প্রদান করিবে না। 



২৭২ কালীতন্ত্রম্ 

স্থিরভীবে উর্ধদিকে জিহবা! চালিত করিয়া! কুস্তকনহকারে বাষুরোধ 

করিতে হইবে। ইহারই নাম নভোমুদ্রা। ইহা দ্বারা যোগীগণের 

ষাবতীয় রোগ বিনাশ পায়। | 

ইতি নভোমুদ্রালক্ষণং । 

উড্টীয়ানবন্ধঃ | 

নাভেরদ্ধমধশ্চাপি তানং পশ্চিমমাচরেত । 

উড্ডানো বন্ধ এষঃ ম্যাঁ সর্ববছঃখোৌঘনাশনঃ। 

উদরে পশ্চিমং তানং নাভেরদ্ধন্ত কারয়েৎ। 

বন্ধোইয়ং উড্ভীয়ানাখ্যো মৃত্যুমাতঙগকেশরী ॥ 

নাভির উর্ধ ও অধোদেশ এবং পশ্চিম দ্বারকে একভাবে কুঞ্চিত 

করিবে অর্থাৎ কুম্তক সহকারে নাভির অধোদেশস্থ নাড়ী প্রভৃতিকে 

নাভির উদ্ধভাগে উত্তোলিত করিবে । ইশাকেই উড্ডীয়ানবন্ধ কহে। 

ইহান্বার। আঁখল ছুঃখ দুর হয় এবং মৃত্যু পর।জিত হয়।* 

ইতি উড্ডীয়ান বন্ধণক্ষণং | 

* উভ্ডীয়ানবন্ধের তন্তরানস্তরোক্ত লক্ষণগুলি এই স্থানে উদ্ধত হইল.।__ 

বন্ধো যেন স্বষুম্নায়াং প্রাণ উড্ভীয়তে ততঃ 

তশ্মাছুভ্ভীয়ানাখ্যোয়ং জ্ঞাতব্যঃ পরমেশ্বরি | 

উড্ডানং কুরুতে যস্মাদবিশ্রান্তো মহাখগঃ । 

উডভীয়ানং তদেব স্যাৎ তত্র বন্ধো নিগগ্যতে | 

উদরে পশ্চিমে তানং নাভেরদ্বপ্চ কারয়েৎ। 
উড্ভীয়ানে হাসৌ বন্ধ মৃত্যুমাতঙ্গকেশরী । 



কালীতন্ত্রমূ ২৭৩ 

উটীয়ানস্ত ফলং। 

নিত্যং ষ কুরুতে যোগী চত্র্বারং দিনে দিনে । 

তন্ত নাভেন্ত শুদ্ধি স্যাদ্যেন শুদ্ধো!। ভবেন্মরুৎ। 

ষণ্মাসমভ্যসন্ যোগী মৃত্যুং জয়তি নিশ্চিতং। 

তক্তোদরাগ্রিজ্বলতি রসবৃদ্ধিন্ত জায়তে। 

অনেন স্থতরাং সিদ্ধিধিগ্রহস্ত প্রজায়তে। 

রোগাণাং সংক্ষয়শ্চাপি যোগিনো। ভবতি ঞপ্বং ! 
শুরোলন॥ তু যাত্রেন সাধয়েত্ত, বিচক্ষণ । 

নিজ্ঞনে স্থস্থিতে দেশে বন্ধং পরমছুল্লভং ॥ 

যে যোগী প্রতিদিন চারিবার এই উড্ডীয়ানবন্ধের অভ্যান করে, 

তাহার নাগশ্ুদ্ধ ও শরীংদ্তবামুশ্ডপি গরু । ছয় মাপ যাবৎ ইহার 

উড্ডীনকন্ত সহজং কথ্যতে পরমেশ্বরি। 

অভ্যাসেন বিভন্দ্রন্ত বৃন্ধোপি তরুণো। ভবেৎ। 

নাভেরদ্ধমধশ্চাপি তানং কুধ্যাৎ প্রযত্ৃতঃ। 

ষগ্াসাভ্যামতো মু্াং জয়ত্যেব ন সংশয়ঃ। 

সতি পজ্রাসনে পাদৌ.করাভ্যাং ধারয়েদ্ঢং। 

গুল্ফদেশসমীপে তু স্বন্ধং তত্র প্রপীড়য়েৎ। 

পশ্চিমে তানমুদরে কারয়েৎ হৃদয়ে গলে। 

শনৈঃ শনৈর্যথ! প্রাণস্তন্দপিদ্ধিং স গচ্ছতি। 
সর্ব্বেষামেব বন্ধানামুক্তমোপুযুড্ডীয়ানকঠ। 

উড্ভীয়ানে মহেশানি মুক্তিঃ স্বাভাবিকী ভবেৎ॥ 
৯১৮ 



২৭৪ কালীতন্ত্রম 

অভ্যাস করিলে যোগী মৃত্যুকে পরাজয় করিতে পারে, সন্দেহ নাই? আর 

তাহার উদরাগ্রির বৃদ্ধি হ্ন। ইহার প্রভাবে দেহপোষক রসের বৃদ্ধি 

হইয়া থাকে। ইহা দ্বারা ষোগীর দেহসিদ্ধি ও অরোগিতালাভ হয়। 
গুরুর নিকট সমস্ত তত্ব অবগত হুইয়। স্ধী সাধক সযত্বে নির্জনে উত্তমরূপে 

উপবেশন করিয়া সুছুল্পভ বন্ধ সাধন করিবে। 

ইতি উডভডীয়ানবন্ধস্ত ফলং। 

জালন্ধর-বন্ধঃ | 
কঠসংকোচনং কৃত্বা চিবুকং হৃদয়ে ন্যসেৎ। 

জালন্ধরে কৃতে বন্ধে ষোড়শাধারবন্ধনং | 
জালন্ধরং.মহামুদ্রা মৃত্যোরক্ষয়কারিণী ॥ 

কণ্ঠপ্রদেশ সংকুচিত করতঃ চিবুক বক্ষংস্থলে স্থাপন করিলেই তাহাকে 

জালন্ধরবন্ধ কহে। ইহাদ্বারা ষোড়শ আধার বন্ধ হয় ও মৃত্যুকে অবহেলে 

পরাজয় করা যায়। * 
ইতি জালন্ধর-বন্ধঃ | 

কণমাকুঞ্য হৃদয়ে স্থাপয়েচ্চিবুকং দৃঢ়ং। 
বন্ধে! জালন্ধরাখ্যোয়মমৃতাব্য়কারকঃ ॥ 

কঠদেশ আকুঞ্চনপূর্ব্বক হৃদয়ে দৃঢ়বূপে চিবুক স্থাপন করিলেই তাহাকে 

জালন্ধর-বন্ধ কহে। ইহ দ্বার। মৃত্যু পরাভূত হয়| ইতি গ্রহষামলঃ। 

বদ্ধা গলশিরাজালং হৃদয়ে চিবুকং ম্যাসেৎ। 

বন্ধে। জালন্ধরঃ প্রোক্তে। দেবানামপি ছুল্ল ভঃ। 

নাভিস্ডেো৷ বহিন্জস্ূনাং সহত্রকমলচ্যুতং । 

পিবেৎ পীযুষং বিসরং তদর্থং বন্ধয়েদিমাং ॥ 
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জালন্ধরস্য ফলং। 

বন্ধেনানেন পীষুষং স্বয়ং পিবতি বুদ্ধিমান্। 

অমরত্বঞ্চ সংপ্রাপ্য মোদতে ভুবনত্রয়ে। 

জালন্ধরো বন্ধ এষ সিদ্ধানাং সিদ্ধিদায়কঃ। 

অভ্যাস; ক্রিয়তে নিত্যং যোগিন। সিদ্ধি মিচ্ছতা ॥ 

ইার প্রপাদে স্ববুদ্ধিমান্ সাধক সহস্ারকমলগলিত স্ৃধাকে অধো- 

ভাগে অবতারিত হইতে ন! দিয়! উদ্ধে তালুকুহইরপথে জিহবাদ্বারা পান 

করিয়। অমরত্ব লাভ করে এবং নিজদেহে ত্রিভুবনে সানন্দে বিহার করে। 

এই বন্ধদ্বারা পিদ্ধিগণের পিদ্ধিলাভ হয়। দিদ্ধিকামী যোগী প্রত্যহ 

ইহার অভ্যান করিবে । 

ইতি জালন্ধরস্ ফলং। 

মূলবন্ধঃ। 

পাদমুলেন সংগীড্য গুদমার্গং স্থ্যন্ত্রিতং | 

বলাদপানমাকৃষ্য ক্রমাদৃদ্ধং সমভ্যসেৎ। 

" কল্সিতোয়ং মূলবন্ধো! জরামরণনাশনঃ ॥ 

গলদেশের শিরাসমৃহকে বন্ধন করতঃ হৃদয়ে চিবুক স্থাপনপূর্ববক 

কুস্তকের অনুষ্ঠান করিবে । ইচার নাম জালদ্কর-বন্ধ। ইহ! স্রগণেরও 

দুল্নভ। জীবকুলের নাতিদেশস্থ বহি সহম্ারকম্লবিগলিত প্রচুরস্থধা- 

ধারা পান করিয়া থাকে; 'এই জন্য জালন্ধর-বন্ধের অনুষ্ঠান করিবে। 

ইতিতস্ত্রস্তরং | 
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গুল্ফত্বারা গুহ্দ্বার পীড়নপূর্ধবক সম্পূর্ণরূপে আবদ্ধ অপানবাযুকে 
সবলে ক্রমে উর্ধে আকর্ষন করিলেই তাহাকে মূলবন্ধ বল যায়। ইহ! 

স্বার। জরামরণ বিদুরিত হয়। * 
ইতি মূলবন্ধগ্াক্ষণং | 

* পাঞ্চিনা বামপাদস্ত যোনিমাকুঞ্চয়েত্ত তঃ | 
নাভিগ্রন্থিং মেরুদণ্ডে সংগীভ্য যত্বুতঃ সুধী; । 

মেদুং দক্ষিণগুল্্ফে তু দৃঢ়বন্ধং সমাচরেৎ। 

জরাবিনাশিনী মুদ্রা মূলবন্ধো! নিগগ্তে ॥ 

বাম গুল্ফদ্বারা গুহ আকুষ্চনপূর্ববক সধাম্ব নাগ্রন্থকে মেরুদণ্ডে 

লগ্ন ও পীড়িত করিবে, আর দক্ষিণ গুল্ফদ্বার৷ উপস্থঞ্চে দৃঢ়ব্ূপে আবন্ধ 

করিতে হইবে । ইহাকেই মূলবন্ধ কহে। ইহাদ্বাগ জগা [বিপাণ প্রাপ্ত 

হয়। ইতি অস্ত্রাস্তরং | 

পাঞ্চিভাগেন সংগীভ্য ফোনিমাকুঞ্চয়েদ্ গুদং। 
অপানমৃদ্ধ মুখাপ্য মূলবন্ধোয়মুচ্যতে | 

অধেগতমপানঞ্চ উদ্ধাঙ্গে কুরুতে হঠাৎ । 

আকুঞ্চনেন তং বগি মূলবন্ধং মতেশ্বরি। 

যোনিপার্কা তু সংগীড্য বায়ুমাকুঞ্চযেদ্ধলাৎ। 
বারং বারং তথা চোদ্ধং সমায়াতি সমীরণঃ | 

প্রাণাদিনোদিতে। বিন্দুরলবন্ধেন চৈকতঃ। 

ততো যোগন্ত সংসিদ্ধিঃ প্রমাণে। নাত্র নংশয়ত। 
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মুলবন্ধান্থ ফলং। 

অপানপ্রাণয়োরৈক্যাৎ প্রকারে।ত্যধিকল্পিতং। 
বন্ধেনানেন স্থৃতরাং যোনিমুদ্রা প্রসিধ্যতি। 

সিদ্ধায়াং যোনিমুদ্রায়াং কিং ন সিধ্যতি ভূতলে। 

বন্ধন্তান্ত প্রসাদেন গগনে বিজিতালসঃ। 

পল্মাসনে স্থিতো যোগী ভূবযুৎস্থজ্য বর্ততে | 
স্থগুপ্তে নির্জনে দেশে বন্ধমেনং সমভ্যসেৎ। 

ংসারসাগরং তর্তূং যদীচ্ছেদযোগিপুজ বঃ। 

প্রাণাপানৌ চ.পবনৌ মুলবন্ধেন চৈকতাং। 
গত্ব। যোগস্ত সংসিদ্ধিং গচ্ছতো! নাত্র সংশয়ঃ। 

অপানপ্রাণয়োরৈক্যাৎ ক্ষয়ান্ুত্রপুরীষয়োঃ। 
যুব ভব(ত বৃদ্ধোপি সততং মূলবন্ধনাৎ। 

অপানে চোদ্ধগে যাতে সংপ্রাণ্ডে নাভিমণ্ডলে ৷ 
তদানল শিখা দীর্ঘ। বদ্ধতে বায়ুনাহতা। 

ততো যাতং বদ্ধযোনৌ প্রানেষু চ স্বরূপকং। 
তৈলাভ্যক্তং প্রদীপন্ত জ্বলনে। দেহগস্তথা । 
তেন কুগুলিনী স্থপ্তা সন্তপ্ত1! সংবিবৃধ্যতে । 

দণ্ডাহতা ভুজজীব নিঃশস্য খজুতাং ব্রজেৎ। 

বিলং প্রবিষ্টেব্ফুততো ব্রন্মনাভ্যন্তরং ব্রজেৎ। 

তন্মান্লিত্যং মূলবন্ধঃ কর্তৃব্যঃ পরমেশ্বরি ॥ 

ইতি তন্ত্াস্তরং । 
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কল্পিত মুঙগবন্ধলহায়ে অপান ও প্রাণবাযুর" এক্য সাধন করিতে 

পারিলেই যোনিমুদ্র। দিদ্ধ হইয়া থাকে । যোনিমুদ্র। দিদ্ধ হইলে ধরাতলে 

সকলই সিদ্ধ হয়। এই মৃল্গবন্ধ মাধন দ্বারা সাধক নিরলস ও পল্মাসনস্থ 

হইয়া ধরাতল পরিহা রপূর্বক স্বর্গে বিচরণে সক্ষম হয়। ভবসাগর উত্তীর্ণ 
'হুইতে যাহার বাসনা থাকে, তিনি অতি গোপনীয় নির্জন স্থলে এই বন্ধ 

'ভ্যাম করিবেন । 

ইতি মুন্গবন্ধফলং। 

মহাবন্ধঃ | 

ততঃ প্রসারিতঃ পাদে বিন্যস্ত তমুরূপরি। 

গুদযোনিং সমাকুপ্য্য কৃত্ব। চাপানমুদ্ধগং। 

যোজধিত্ব! সমানেন কৃত্ব। প্রাণমধোমুখং | 

বন্ধয়েছুদরেত্যর্থ প্রাণাপানাখ্যং যঃ স্ুধীঃ। 

কথিতোয়ং মহাবন্ধঃ সিদ্ধিমার্প্রদায়কঃ। 

নাড়ীজালাৎ রসবুাহো মুদ্ধানং যাতি যোগিনঃ। 
উভাভ্যাং সাধয়েৎ পপ্ত্যামেকৈকং সুপ্রযতুতঃ ॥ 

দক্ষিণ পদ প্রসারণপূর্র্বক বাম উরুর উপরিভাগে স্থাপন করিবে। 

গুহ ও যৌনিদেশকে আকুঞ্চনপূর্বক অপানবায়ুকে উর্ধগত করিয়া 

নাভি গ্রদেশস্থ সমানবায়ুর সহিত সংযোজিত করিবে এবং হ্ৃদয়স্থ প্রাণ- 

বামুকে অধোমুখ করিয়৷ প্রাণ ও অপাঁন এই বাযুদ্বয়পহ জঠরমধ্যে 

কুম্তকপ্ধারা দৃঢ়রূপে সম্বন্ধ করিবে। ইহারই নাম মহাবন্ধ। ইহাই 

পিদ্ধির পথগ্রদর্শক । যোগীর দেহস্থ নাড়ীদমূহ হইতে রদদকল 
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শিরোপরি সমূখিত হয়। এই মুদ্র। যথাক্রমে উভয় পদদ্বার সযত্বে সাধন 
করিবে। * 

ইতি মৃহাবন্ধলক্ষণং | 

মহাঁবন্ধস্ত ফলং। 

ভবেদভ্যাসতে! বায়ুঃ স্ৃযুম্ন মধ্যসঙ্গতঃ । 

অনেন বপুষঃ পুষ্টিদূ টবন্ধো হস্থিপঞ্জরে । 
সংপূর্ণহদয়ে। যোগী ভবত্যেতানি যোগিনঃ | 

বন্ধেনানেন যোগীন্দ্রঃ সাধয়েৎ সর্ববমীপ্সিতং ॥ 

এই মুদ্রাভ্যাসদ্বার! স্বযুগ্নার রন্ধঘধো বারু সমাক্কপ্রকারে প্রবেশ 
করে। ইহা দ্বার! দেহের পুষ্টি ও অস্থিপঞ্জরের 8 হয়, আর মনঃ 

পূর্ণ তুষ্টির সহিত ক্রীড়া করে। এই বন্ধপ্রমাদ্দে সাধক সর্ববিধ বাঞ্ছিত 

সাধনে সক্ষম হয়। 

ইতি মহাবন্ধন্য ফলং। 

শ' বামপাদন্য গুল্ফে তু পায়ুমূলং নিরোধয়েছ। 

দক্ষপাদেন তদ্গুলফং সংগীড্য যত্ুতঃ সুধীঃ। 

শনৈঃ শনৈশ্চালয়েৎ পাঞ্জিং যোনিমাকুঞ্চয়েচ্ছনৈঃ। 
জালন্ধরে ধারয়েৎ প্রাণং মহাবন্ধে। নিগগ্তে ॥ 

বাম গুল্ফদ্বার। গুহ্প্রদেশকে রুদ্ধ করিয়া সেই বাম গুল্ফকে 

দক্ষিণ পদ দ্বার! সযত্বে পীড়িত করতঃ ক্রমে ক্রমে গুহ্প্রদেশে চালিত 

করিবে এবং ক্রম ক্রমে গুহদেশ আকুঞ্িত করিতে থাকিবে; আর 
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মহাবেধঃ। 

অপানপ্রাণয়োরৈক্যং কৃ ্রিভৃবনেশ্বরি। 
মহাবেধস্থিতো যোগী কুক্ষিমাপূর্ধ্য বায়ুন। । 

স্ফিচৌ সংতাড়য়েদ্বীমান্ বেধোয়ং কীতিতো ময় ॥ 
অপান ও প্রাণবাযুকে একত্র করতঃ কুস্তকসহায়ে বাযুদ্ধার! উদর 

পুরণ করিয়া নিতম্বপ্রকে সন্তাড়িত করিবে । ইহাকেই মহাবেধ 

কহে। ৭ 
ইতি মহাবেধ-লক্ষণং | 

মহাবেধস্ত ফলং । 

বেধেনানেন সংবিধ্য বায়ুনা যোগিপুঙ বঃ | 

গ্রস্থিং স্থযুয্নামা গন ব্রন্দগ্রন্থিং ভিনত্যসৌ । 

যঃ করোতি সদাভ্যাসং মহাবেধং সথগোপিতং। 

বায়ুসিদ্বির্ভবেত্রস্ত জরামরণনাশিনী। 
চক্রমধ্যে স্থিত দেবাঃ কম্পন্ভে বাযুতাড়নাৎ। 

কুণুল্যপি মহামায়া কৈলাসে সা বিলীয়তে । 

জালন্ধরবন্ধ দ্বার! প্রাণবায়ুর ধারণ করিতে হইবে । ইহাকেই মহাবন্ধ 

কহে। ইতি তন্তাস্তরং | 

৭" রূপযৌবনলাবণ্যং নারীণাং পুরুষং বিন! । 
মূলবন্ধমহাবন্ধৌ মহাবেধং বিনা তথা । 

: মহাবন্ধং সম।সাগ্য উড্ডানকুস্তকং চরেৎ। 

মহাবেধঃ সমাখ্যাতো। যোগিনাং সিদ্ধিদায়কঃ ॥ 
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মহামুদ্রা-মহাবন্ধৌ নিক্ষলৌ বেধবর্রিতৌ। 

তম্মাদ্ূষোগী প্রষত্বেন করোতি ত্রিতয়ং ক্রমাৎ। 

এতজয়ং প্রযত্তেন চতুর্বারং করোতি যঃ। 

ষণ্মাসাভ্যন্তরং মৃত্যুং জয়ত্যেব ন সংশয়2। 

এতজ্রয়স্ত মাহাত্যুং সিদ্ধ জানাতি নেতরঃ | 

যজন্গাত্বা সাধকা; সর্ষের সিদ্ধিং সম্যগ্লভস্তি চ। 

গোপনীয়াঃ প্রযত্রেন সাধকৈঃ সিদ্ধিমীপ্স্ভিঃ । 
অন্তথ] চ ন সিদ্ধিঃ স্যাম্মপ্রাণামেষ নিশ্চয়ঃ ॥ 

এই মহাবেধ সাধনের প্রসাদে যোগী বাক্তি স্থযুয়্াপথস্থ বায়ু দ্বার! 
গ্রন্থি ভেদ করতঃ ব্র্ষগ্রন্থিকে ভেদ করিবে । যে ব্যক্তি নিরস্তর এই 
স্থগোপনীয় মহাবেধের অভ্যাস করে, তাহার বাযুসিদ্ধি হয়। এই 

বাযুমাধনদ্বারা জরামরণার্দি বিনাশ প্রাপ্ত হইয়। থাকে। শরীরম্থ 

ষট্চক্রঞ্ দেবতাগণ বাঘুর তাড়নাতে কম্পিত হন এবং কুলকুগুঙ্িনীরূপ 

মহামায়াও ৫কল!সনামক বিন্দুস্থলে বিলয় প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। বেধ 

বাতিরেকে মহামুদ্র। ও মহাবন্ধ উভয়ই বিফল হইয়! যায়। অতএব 

যেরূপ পুরুষ ব্যতিরেকে নারীর রূপ, যৌবন ও লাবণ্য সকলই বুথ! 

হয়, সেইরূপ মহাবেধ ব্যতিরেকে মুলবন্ধ ও মহাবন্ধ উভয়ই বিফল 

হইয়। যায়। প্রথমতঃ মহাবন্ধ মুদ্রার অনুষ্ঠান পূর্বক উড্ভীয়ানবন্ধ 

করিয়া কুস্তকসহাম্ে বায়ু রোধ করিবে । ইহারই নাম মহাবেধ। 

ইহার প্রনাদে বোগী ব্যক্তির যোগপিদ্ধিলাত হইয়া থাকে । ইতি 
তন্রাস্তরং | 



২৮২ কালীতন্ত্রমূ 

যোগী সম্যক্ যত্ব নহকারে মহামুদ্রা, মহাবন্ধ ও মহাবেধ এই তিনটি ক্রমে 

ক্রমে অভ্যাস করিবেন। যে ব্যক্তি প্রতিদিন সযত্বে এই তিনটা চারিবার 

অভ্যাস করে, ছয়মাস মধ্যে তাহার মৃতু পরাজিত হয়। দিদ্ধ ব্যক্তিই 
এই তিনটার মাহাত্ময অবগত আছেন, অন্ত কেহ তাহ! পরিজ্ঞাত হইতে 

পারে না। এই মুদ্রাত্রন অবগত হইলে সধক সম্পূর্ণূপে 

পিদ্ধিপ্রাঞ্ধ হন । পিদ্ধিকামী সাধকগণ এই সমস্ত মুদ্রা সবযত্বে 

গোপনে রাখিবে, ইহ] প্রকাশ করিলে সিদ্ধিলাভের ব্যাঘাত হয়, সন্দেহ 
নাই । 

ইতি মহাবেধন্য কলং। 

খেচরী মুদ্রা । 

ভ্রবোরম্তর্গতাং দৃষ্টিং নিধায় স্থদৃঢ়।ং সুধী? । 

উপবিশ্যাসনে বজে নানোপদ্র ববর্জিতঃ। 

লদ্ঘিকোদ্ধস্থিতে গর্তে রসনাং বিপরীতগাং। 

সংযোজয়েৎ প্রযত্েন স্থধাকৃপে বিচক্ষণঃ | 
মু্রেষা খেচরী প্রোক্তা ভক্তানামমুরোধতঃ ॥ 

যোগী বাক্তি যাবতীয় উপদ্রবশূন্ত স্থলে বজ্রাসনে নমাসীন হুইয়। 

অধুগলের মধ্যে দৃঢ়রূপে দৃষ্টিপাত করিবে । অনন্তর জিহ্বামূলের উপরি- 
ভাগে তালুদেশে যে একটী অমৃতের কুপন্বরূপ গর্ত আছে, তাহাতে 

রসনাকে বিপরীতদিকে উত্থিত করিয়া সযত্বে সংযোজন করিবে । হে 
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দেবি! ইহাকেই খেচরী মুদ্র কহে। আমি ভক্গণের অনুরোধে 

তোমার নিকট প্রকাশ করিলাম ।* 

ইতি খেচরীমুদ্রালক্ষণং | 

* তন্/স্তরে খেচীমুদ্রার লক্ষণ যেরূপ লিখিত আছে, তাহা এ স্থলে 

প্রকাশিত হইল । যথা-_ 

জিহবাধে! নাড়ীং সংছিন্নাং রঘনাং চালয়েৎ সদা । 

দোহয়েন্নবনীতেন লৌহযন্ত্রেণ কর্ষয়েত। 

এবং নিত্যং সমাভ্যাসাল্লম্ঘিক। দীর্ঘতাং ব্রজেৎ। 

যাবদ্গচ্ছেদ্ভ্রবোন্মধ্যে তথ| গচ্ছতি খেচরী । 

রসনাং তালুমধ্যে তু শনৈঃ শনৈঃ প্রবেশয়েৎ। 
কপালকুহরে জিহ্ব। প্রবিষ্ট বিপরীতগ। । 

ভ্রবোর্মধ্যে গতা। দৃষ্টিম্মু্রা ভবতি খেচরী। 

জিহ্বার নিম্নভাগে জিহবামূলের সহিত ও রসনার সহিত ষে নাড়ী লগ্ন 

আছে, তাহ! ছিন্ন করিয়! নিরস্তর এ জিহ্বার নিম়দেশে জিহ্বার 

অগ্রভাগকে চাপিত করিবে এবং নবনীতদ্বারা জিহবাকে দোহন করতঃ 

লৌহময় জিহ্বানি্লেখনী দ্বারা কর্ণ করিবে । এই প্রকার প্রতিদিন 

ভ্যান কৰিলে জিহব] দীর্ঘ হয়। এ জিহব| এন্সপ দীর্ঘ করিতে হবে যে, 

উহাকে যেন অনায়াসে ভ্রদ্ধয়ের মধ্যভাগে স্পর্শ করান যায়। তালুমধ্যে 

জিহ্বাকে ক্রমে ক্রমে লইয়া যাইবে এবং তালুর মধাভাগে ষে গহ্বর 

আছে, তাহাকে কপালকুহর কহে । এঁ কপালকুহরের মধ্যে জিহবাকে 

উর্ধদিগে উল্টাইয় প্রবিষ্ট করাইবে ও ভ্রষুগলের মধ্যস্থল দর্শন করিবে। 

ইহাকে ই থেচরী মুদ্রা কহে। 
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খেচরীমুদ্রাকলং। 

সিদ্ধীনাং জননী হোষা মম প্রাণাধিকাধিকে। 
নিরস্তরকৃতাভ্যাসাৎ গীষুষং প্রত্যহং পিবেৎ। 

তেন বিগ্রহসিদ্ধিঃ স্তাম্মত্যুমাতঙ্গকেশরী । 
অপবিত্র; পবিত্রে। বা সর্ববাবস্থং গতোপি বা। 

খেচরী যন্য শুদ্ধা তু স শুদ্ধ! নাত্র সংশয়? । 

ক্ষণান্দং কুরুতে যন্ত্র তীর্ণ পাপমহার্ণবাগু। 

দিব্যভোগান্ প্রভুক্ত। চ সকুলে স প্রজায়তে। 

মুদ্রৈষা খেচরী বস্ত স্থস্থিতোস্যামতক্দ্রিতঃ | 

শতব্রহ্ধগতেনাপি ক্ষণার্ধং মন্ততে হি সঃ। 

গুরূপদেশতো। মুদ্রাং যে। বেস্তি খেচরীমিমাং। 

নানাপাপরতোপি স লভতে পরমাং গং | 

সা প্রাণসদৃশী মুদ্রা! যশ্মৈ কম্মৈ ন দীয়তে। 
গ্রচ্ছাগ্যতে প্রযাতুন মুদ্রেয়ং স্থরপুজিতে ॥ 

খেচরীমুদ্র। সাধন করিলে তৎপ্রসাদে বাবতীয় সিদ্ধিই লাভ করা 

যায়। যেব্যক্তি নিরস্তর এই মুদ্রার অভ্যাস দ্বার সহআ্রারবিগলিত 

সধাধারা তালুমূলে জিহব। দিয়! প্রত্যহ পান করে, তাহার সমস্ত শরীর- 
সিদ্ধি হয় অর্থাৎ সতধারস দ্বার! আপ্যায়িত ছয়; আর তাহার কদাচ বিনাশ 

হয় না। যাহার এই মুদ্র। পিদ্ধ হয়, সে অপবিত্র হউক, পবিত্র হউক 
অথব! সর্ববিধ অবস্থাগতই হউক, সকল অবস্থাতেই শুদ্ধ থাকে। যে 

বাক্তি অর্দক্ষণকালমাত্র এই থেচরী মুদ্র। অভ্যাস করে, সে পাতকরপ 

মহাসাগর হইতে সমূত্তীর্ণ হইয়া স্থরপুরে নানারূপ স্থখ ভোগ করিয়! 
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থাকে এবং ভোগান্তে মানবলোকে সন্বংশে জন্ম গ্রহণ করে, সন্দেহ নাই। 
যে যোগী সতর্কিতভাবে এই খেচনীমুদ্রাাধনে অবস্থিত থাকে, সেই 

যোগী এই দেহ ধারণেই শত ব্রদ্ধার পতনকালকে অর্দক্ষণবৎ বিবেচনা 
করে। যেসাধক গুরুর উপদেশাহুসারে এই খেচরীমুদ্রা অবগত হয়, 

সেই বাক্তি নানাৰপ পাতকে লিপ্ত থাকিলেও পরমাগতি প্রাপ্ত হয়। 

এই মুদ্রা জীবনন্বরূপ সন্দেহ নাই । ইহ] সাধারণ ব্যক্তিকে প্রদান করা 

কর্তব্য নহে। যোগা ব্যক্তি ইহা যত্বুহক্কারে পরম গোপনে রাখিবে। * 

ইতি খেচরীমুদ্রাফলং | 

* তন্্রান্তরে থেচপীমুদ্রাণ ফল যেরূপ বর্ণিত আছে, তাহ! এই স্থলে 

প্রকাশিত রহিল, যথা _ 

ন চ মৃচ্ছা ক্ষুধা তৃষ্ণ! নৈবালস্তং প্রজায়তে। 
ন চ রোগনরামৃত্যুর্দেবদেহঃ প্রজায়তে। 

নাগ্রিনা দহ্য,ত গাত্রং ন শোষয়তি মারুতঃ। 
ন দেহং ক্েদয়ন্ত্যাপো দংশয়েম ভূজঙমঃ। 

লাবণ্যঞ্চ ভবেদ্গাত্রে সমাধিজ্জায়তে ফ্ুবং | 

কপালবক্ত,সংযোগে রসনা রসমাপ্নয়াৎ। 

নানারসসমুদভুতমানন্দঞ্চ দিনে দিনে । 

আদে লবণক্ষারঞ্চ ততস্তিক্তকষায়ণং । 

নবনীতং ঘ্বৃতং ক্ষীরং দধিতক্রমধূনি চ। 

দ্রাক্ষারসঞ্চ পীযুষং জায়তে রসনোদকং ॥ 

খেচরীমুদ্র। পিদ্ধ হইলে যোগীর দেহে কি মূচ্ছা, কি ক্ষুধা, কি পিপাসা, 

কি আলন্ত ক্ছুই বিদ্যমান থাকে না) রোগ, জর, মৃত্যু প্রভৃতি সেই 
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বিপরীতকরণী মুদ্রো । 

ভূঁতলে স্বশিরে দত্বা খে নয়েচ্চরণদয়ং। 
বধিপরীতীকৃতিশ্চৈষ। সর্ববতন্ত্রেধু গোপিতা ॥ 

ভূতলে আপনার মস্তক স্থাপন পূর্বক পদদ্বয় উর্ধতাগে সমুখখাপিত 

করিবে এবং কুস্তকসহায়ে বাযুরোধ করত অবস্থিতি করিবে। ইহাকেই 

বিপরীতকরণী মুদ্র। কহে। ইহা যাবতীয় তন্ত্রেই গোপনীয় । ৭* 
ইতি বিপরিতকরণীমুদ্রালক্ষণং 

ফোগীকে আক্রমণ কাঁরতে সমর্থ হয় না) তীহার শরীর দেবশরীরের ন্যায় 

হয়; অগ্নি তাহাকে দগ্ধ করিতে এবং বাফু তাহাকে শুষ্ক করিতে পারে 

ন1; জল দ্বার! তদীয় দেহ ক্রিন্ন হইবার সম্ভব নাই; ভুজঙ্গ তাহাকে দংশন 
করিতে সমর্থ হয় না; তদীয় দেহে লাবণ্য ও ধিব্যগন্ধ সমুৎপন্ন হয় এবং 

তিনি সমাধিষোগ লাভ করিয়া থাকেন। তালুদেশ ও জিহ্বার পরম্পর 

সংষোগবশতঃ তদীয় জিহবাতে নানাপ্রকার রসের উৎপত্তি হয» এবং তিনি 

দিন দিন সমধিক আনন্দ লাভ করেন। তীহার জিহ্বাতে প্রথমতঃ লবণ 

ও ক্ষার রস, তদ্রনস্তর তিক্ত ও কষায় রস, পরে নবনীত, দ্বৃত, ছুগ্ধ, দি, 

তত্র, মধু, ড্রাক্ষা ও সুধা গ্রভৃতি নানাপ্রকার রসের স্বাদ অনুভূত 

হইয়া থাকে। 

ণ নাভিমূলে বসেও স্বধ্যস্তালুমূলে চ চন্দ্রমাঃ | 

অমৃতং গ্রসতে সৃ্যস্ততো মৃড্যবশো নরঃ। 

উদ্ধে চ জায়তে সূর্ধ্যশ্ন্দ্রঞ্চ অধ আনয়েৎ। 

বিপরীতকরী মুদ্রা সব্বতন্ত্রেধু গোপিতা। 

ভূমৌ শিরশ্চ সংস্থাপ্য করুগ্নঃ সমাহিতঃ। 
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বিপরীতকরণীফলং । 
এতদ্যঃ কুরুতে নিত্যমভ্যাসং যামমাত্রকং। 

মৃত্যুং জয়তি স যোগী প্রলয়ে নাপি সীদতি। 

কুরুতেহমুতপানং যঃ সিদ্ধানাং সমতামিয়াৎ। 

স সিদ্ধঃ সব্বলোকেষু বন্ধমেনং করোতি যঃ ॥ 

যে ব্যক্তি প্রতিদিন এই মুদ্রা এক প্রহর যাবৎ অভ্যাস করে, দে মৃত্যুকে 

পরাজিত করিয়। থাকে এবং প্রলয়কালেও তাহাকে অবসম্ম হইতে হয় না। 

যে যোগী শরীরস্থ স্থুধ! পান করে,সে সিদ্ধগণের সমূত। প্রা হয় । এই বিপরীত 

করণীমুধ্রঃর অনুষ্ঠান করিলে সেই যোগী সর্বলোকেই সিদ্ধ হইয়া থাকে ।* 

ইতি বিপর্ীতকরণীফলং) 

উদ্ধপাদ? স্থিরো ভূত্ব বিপরীতকরী মতা । 
মুদ্রেয়ং সাধয়েনিত্যং জরামৃত্যুঞ্চ নাশয়েৎ ॥ 

সুধ্যনাগী নাভিমুলে এবং চন্দ্রনাডী তালুমূলে অবস্থিত। সহত্রারপত্স- 

বিগলিত স্ুধাধার! নাভিদেশস্থ হ্ধ্যনাড়ী পান করে। এই জন্তই মানব 

মৃত্যুর বশ হয়। তালুমূলগ্থ চন্দ্রনাড়ীদ্বারা যোগী এ স্ুধাধার] পান 
করিতে সমর্থ ২ইলে মৃত্যু পরাজিত হইয়া থাকে | এইনজন্যা যোগবলে 

্ধ্যনাড়ীকে উদ্ধে এখং চন্দ্রনাড়ীকে অপোদেশে আনয়ন করিবে, অর্থাৎ 

ধরাতলে শিরোদেশ রাখিয়া করছ্বয় পাতিত করতঃ পাদদ্বয় উর্ধে উত্থাপিত 

করিয় বুস্তক করিবে। ইহাকেই বিপরীতকরণী মুদ্রা কহে। ইহা 
যাবতীয় তস্ত্রেই গোপনীর বলিয়া পরিকীন্তিত। এই মুদ্র। প্রত্যহ সাধন 

করা কর্তৃব্য। ইহার প্রপাদে জরা ও মৃত্যু পরাজিত হয়। ইতি সস্তান্তরং। 
ক তন্ত্রান্তরে এই মুদ্রার লঙ্মণ ও ফলসম্রন্ধে যেরূপ কীণ্িত আছে, 

তাহ। নিয়ে উদ্ধত হইল ।-_ 
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বজিণীমুদ্রা | 

বক্তিণীং কথয়িষ্তামি সংসারধ্বাস্তনাশিনীং। 

স্বতক্তেভ্যঃ সমাসেন গুহ্যাদ্গুহাতমামপি। 

স্বেচ্ছয়া বর্তমাশোপি যোগোক্তনিয়মৈর্র্বিন। | 

মুক্তে। ভবেদ্গৃহস্থোপি বজ্রোণ্যভ্যাসযোগতঃ । 

বস্রোণ্যত্যানযোগোয়ং ভোগে যুক্তোপি মুক্তিদঃ | 
শে শশা শী শী শশাশিশ্পাসস্পি পিপি ত ০ শশী শী সপ ৩7 

যৎ কিঞ্চিৎ শ্ববতে চন্দ্রাদমুতং দিব্যবূপিণং। 

তৎসর্ববং গ্রসতে সৃধস্তেন পিণ্ডো জরাযুতঃ | 

তত্রাস্তি করণং দিব্যং সু্যস্ত মুখবঞ্চনং। 

গুরূপদেশতো ভ্দ্েয়ং ন চ শাস্ত্রার্থকোটি ভিঃ। 

উদ্ধংনাভিরধস্তালুরূপ্ধং ভান্ুরধঃ শশী। 

করণং বিপরাতাখ্যং সর্ববব্যাধিবিনাশনং । 

নিত্যমত্যাস-সংযুক্তং জঠরাগ্র-বিবর্ধনং | 
স্বল্লাহারে৷ নিরাহারঃ ক্ষুধার্কো বলহা ভবেৎ। 

আহারং বহুলং তস্ত সংপাদ্ভ সাধকস্ত তু । 

নাত্যাহারে। যদি ভবেদগ্রির্দেহং দহেৎ ক্ষণাৎ। 

অধঃশিরা চোদ্ধপাদঃ ক্ষণং স্যাৎ প্রথমে দিনে । 

ক্ষণাচ্চ কাঞ্চদধিকমভ্যসেদ্ধি দিনে দিনে । 

বলিতং পলিতঞ্চেব ষণ্মাসাদ্ধি বিনাশয়েৎ। 

মাসমাত্রস্ত যে! নিত্যমভ্যসেৎ স তু কর্ণজিং ॥ 

ইতি তস্ত্ান্তরং। 
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তম্মাদতিপ্রযত্ুন কর্তব্যো যোগিভিঃ সদ] । 

আদৌ রজঃ স্ত্রিয়া যোন্য। ষত্বেন বিধিবৎ সুধীঃ। 
আকুঞ্য্য লিঙ্গনালেন স্বশরীরে প্রবেশয়েৎ। 

স্বকং বিন্ুঞ্চ সম্বন্ধ্য লিঙ্গচালনমাচরেৎ । 

দৈবাচ্চলতি চেদৃদ্ধে নিরুদ্ধো যোনিমুদ্রয়া । 
বামভাগেপি তদ্িন্দুং নীত্ব! লিঙ্গং নিবারয়েশ। 
ক্ষণমাত্রং যোনিতো যঃ পুমাংশ্চালনমাচরেৎ । 

গুরূপদেশতো যোগী হুংহুঙ্কারেণ যোনিতঃ। 

পক্ষিণা গুদমাধুজ্য বামমার্গং চরেদ্বলাৎ। 

বারং বারং বথ! চোদ্ধং সমায়াতি সমীরণঃ । 

প্রাণাপানৌ নাদাবিন্দু মুলবন্ধেন চৈকতাং । 
মহাযোগস্ত সংপিদ্ধিং যাতি নাস্তযত্র সংশয় | 

করণং বিপরীতাখ্যং সর্ববব্য।ধিবিনাশনং | 

নিত্যমভ্যাসযুক্তস্য জঠরাগ্রিবিবদ্ধনং | 
আহারা বহবস্তস্ত খবল্নাচ্ঠাঃ স্বাকাতি প্বং | 

অল্পাহারে। যদি ভবেদগ্রির্দাহং করোতি বৈ। 

উদ্ধো৷ রবিরধশ্চন্দরস্তথ। দৃষ্টিশ্চ সাঙ্কঁতে । 
অধঃশিরা চোদ্ধ'পাদঃ ক্ষণং স্যাৎড প্রথমে দিনে । 

ক্ষণাত্ত, কিঞ্চিদধিকমভ্যসেত্ত, দিনে দিনে । 

বলিঞ্চ পলিতক্ৈব বগ্মসোদ্ধং ন দৃশ্যতে | 

যামমাত্রস্ত যে। নিত্যমভ্যসেৎ সু যোগবিৎ ॥ 

ইতি দত্তাত্রেয়ঃ 
১৯ 
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অপানবায়ুমাকুঞ্চ্য বলাদাকৃষ্য তদ্রজঃ । 

অনেন বিধিনা যোগী ক্ষিপ্রং যোগস্ত সিদ্ধয়ে। 
গব্যভূক্ কুরুতে যোগী গুরুপাদাজপুজকঃ। 
বিন্দুং বিধুময়ো জ্ঞেয়ো রজঃ স্ধ্যময়স্তথ! | 
উভযোর্মেলনং কাধ্যং স্বশরীরে প্রযত্ুতঃ। 

অহং বিন্দু রজঃ শক্তিরভয়োমেলনং যদ । 

যোগিনাং সাধনাবস্থা ভবেদ্দিবাং বপুস্তদ1। 

মরণং বিন্রুপাতেন জীবনং বিন্দুধারণাৎু। 
তস্মাদতিপ্রযত্তেন কুরুতে বিন্দুধারণং । 

জায়তে ঘ্রিয়তে লোকো বিন্দুন! নাত্র সংশয়ঃ। 

এতজজ্ঞাত্বা সদ! যোগী বিন্দুধারণমাঁঠরেৎ ॥ 

হে পার্বতি ! এক্ষণে বঙ্ঞিণীমুদ্রার লক্ষণ কীর্তন করিতেছি শ্রবণ 

কর। ইভা দ্বারা সংসারাদ্ধকার বিনাশ প্রাপ্ত হয়। আমি স্বীয় 

ভক্তগণের প্রতি কৃপা করিয়া সংক্ষেপে ইহা বলিতেছি। ইহ] গুহা 

হইতেও গুহাতম। গৃহস্থ বাক্তি যোগোক্ত নিয়মাদি ব্যতিরেকেও 

কেবলমাত্র এই বাজণী মুদ্রার অভ্যাগবশে মুক্তি লাভ করিতে পারে। 

লোভযুক্ত বাভিও এই মুদ্রার অভাস করিলে মুক্তি প্রাঞ্ হয়। অএব 

ফোগীগণ যত সহকারে ইহার অনুষ্টান করিবে । অভ্যাসসময়ে বুদ্ধিমান্ 

সাধক সর্বাগ্রে সযত্বে স্ত্রীযোনি হইতে রজঃ আকর্ষণ পূর্বক শিশ্রনালদ্'রা 
নিজ শরীরে গ্রবেশ করাইবে। আপনার বিন্দুপতনকে বন্ধ করি! 

যোনিকুহরে শিশ্পগালন! করিতে হয়। যদি দৈবাৎ বিন্দু গ্রচলিত হয়, 

ভাঁহা হইলে যোনিমুদ্র/যোগে উর্ধে রোধ করিয়া সেই বিন্দুকে বামভাগে 
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ইড়! নাড়ীযোগে স্থাপন পূর্বক শিশ্রচালনার নিবারণ করিবে । ক্ষণমাত্র 

সময় ধোন হইতে নিবারণ করিয়া হুহ্স্কার উচ্চারণ করতঃ যোনিতে 

শিশ্নযালন আরম করিবে । রেতবিদর্গক অপান বাধুকে আকুঞ্চন 

পূর্বক সবলে রজঃ আকষণ করিবে। গুরুপাদপরায়ণ যোগী আশ্ত 

যোগসিদ্ধির জন্ত গব্তূক্ লইয়! অথাৎ সহআর্দলকমলবিগলিত অমুতধার! 

পান করিয়া! এহ নিয়মে মুদ্রাত্যান করিবে; পরক্তু কুস্তক অত্যাম বিস্মৃত 

হইবে না। বিন্দু চক্রময় এবং রজঃ ক্যামন! স্যত্বে নিজদেহে এই 

উভয়ের মেণন করা বর্তব্য। “আমি বিন্দু এবং রজঃ শক্তিত্বরূপ* 

এই প্রকার ধিবেগনা করিথা। যখন মেসন হয়ঃ তত্কালে সাধনশীল 

যোগী? দেহ দেবতাসদৃশ কান্তিমান্ হইরা থাকে । বিন্দুণাত হইলেই 

মরণ এবং বিন্দুধারণ করিতে পারিলেই জীবিত থাকা যায়। এই হেতু 
সযত্তে বিন্দুধারণ করাই ষোগীব কর্তব্য। বিন্দু হইতেই জীবের উৎপত্তি 

হইয়া থাকে । যোগীগণ এই সঙংল পরিজ্ঞাত হইয়াই সর্ববদ] [বন্দু ধারণে 

অভ্যাস করিবে। * 
ইতি বন্্রণীমুদ্রালক্ষণং। 

* ধরামবষ্টভা করয়োস্তলাভ্যাং 
উদ্ধে ক্ষিপেৎ পাদযুগং শিরঃ খে। 

শক্তিপ্রবোধায় চিরজীবনায় 

বজিণীমুদ্র। মুনয়ো বদন্তি ॥ 
ধরাতলে হস্ুতলদ্বয় সংস্থাপন পূর্ববক উর্ধে পদদ্বরর ও শিরোদেশ 

উ.খত করিবে। ইহাকেই বজিনীমুদ্র/। কহে। ইহা দ্বারা শরীরের 
বলবৃদ্ধি হয় এবং চিরজীবিত্ব লাভ কর।যায়। ইতি তন্থাস্তরং | 
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বজিণীমুদ্রাফলং | 

সিদ্ধে বিন্দৌ মহাযত্বে কিং ন সিদ্ধ্যতি ভূতলে। 

যস্থ প্রসাদান্মহিমা মমাপ্যেতাদৃশী ভবেৎ। 

বিন্দুঃ করোতি সর্যেষাং সুখং ছুংখঞ্চ সংস্থিতঃ। 

ংসারিণাং বিমুঢ়ানাং জরামরণশালিনাং। 

অয়ং শুভকরো যোগো যোগিনামুত্তমোত্তমঃ | 

অভ্যাসা সিদ্ধিমাপ্পোতি ভোগে যুক্তোপি মানবঃ। 

স কালে সাধিতোর্ধোপি সিদ্ধ! ভবতি ভূতলে। 
ভুক্ত ভোগানশেষান্ বৈ যোগেনানেন নিশ্চিতং। 
অনেন সকল! পিদ্ধির্যোগিনাং ভবতি গ্রুবং। 

সুখভোগেন মহতা তম্মাদেনং সমভ্যসেৎ। 

সহযোন্যমরণী চ বজ্িপ্যা ভেদতো। ভবেৎ। 

যেন কেন প্রকারেণ বিন্দুং যোগী প্রধারয়েৎ। 

দৈবাচ্চলতি চোদ্বেগে মেলনং চন্দ্রসূ্ধ্যয়োঃ। 

অমরাণিরিয়ং প্রোক্ত। শিশ্রনালেন শোষয়েৎ। 

গতং বিন্দুং স্বকং ষোগী বন্ধয়েৎ যোনিমুদ্রয়া । 

সহযোনিরিয়ং প্রোক্তা সর্ধতন্ত্রেধু গোপিতা। 
ংজ্ঞাভেদাদ্ভবেদ্ তেদঃ কাম্যতুল্যগতির্যদি 

তস্মাৎ সর্ববপ্রযত্বেন সাধ্যতে যোগিভিঃ সদা । 
অয়ং যোগে ময়া প্রোক্তে। ভক্তানাং সেহতঃ প্রিয়ে। 

গোপনীয়ং প্রযত্বেন ন দেয়ে যস্ত কম্যাচিৎ। 
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এতদৃগ্হ্যতমং গুহ্যাৎ ন ভূতং ন ভবিষ্ৃতি। 
তল্মাদতিপ্রযত্বেন গোপনীয় সদ! বুধৈঃ | 
স্বমুত্রোৎসর্গকালে ষে৷ বলাদাকৃষ্ বায়ুন।। 

স্তোকং স্ভোকং ত্যজেনৃত্রমুদ্ধমাকৃষ্য তৎপুনঃ | 

গুরূপদ্রিষ্টমার্গেণ প্রত্যহং যঃ সমাচরেৎ। 

বিন্দুসিদ্ধির্ভবেত্স্ত মহাসিদ্িপ্রদায়িক৷ | 

যথা সমভ্যসেদযো বৈ প্রত্যহং গুরু শিক্ষয়! । 
শতাঙগনোপভোগেপি তন্ত বিন্দুর্ন নশ্যতি । 
সিদ্ধে বিন্দৌ মহাযত্বে কিং ন সিদ্ধ্যতি পার্ববতি। 
ঈশত্ং যৎপ্রসাদেন মমাপি ছুলভ। ভবেৎ॥ 

যত্কালে বিন্দু ধারণ করিবার সামর্থ্য জন্মে, তখন ধরাতলে সাধকের 

কিনা সিদ্ধ হইয়! থাকে? হে দেবি! এই বিন্দুধারণপ্রভাবেই 
্্মাপ্ডোপরি আমার ঈদৃশী মহিম। হইয়াছে জানিবে। একমাত্র বিদ্দুই 
জরামরণশীল মূর্খ সংসারী জীবের স্থখছুঃখের সংস্থিতি করিয়া দেয়। 
গ্মতএব এই উত্তমোত্ুম যোগই যোগীগণের পক্ষে অতীব কল্যাণকর । 

ভোগশীল ব্যক্তিও এই ষোগের প্রভাবে সিদ্ধিলাভ করিতে পারে ; ইহার 

সধন্ফলে ধরাতলে কালে সিদ্ধাবস্থা লাভ হয়। অশেষ তোগষুক্ত 

হইয়াও এই ষোগ দ্বার সুখী হওয়া যায় এবং ইহ! দ্বারা নিশ্চয়ই 

ঘোগীগণের অভিলধষিত সিদ্ধিলাত হইয়া থাকে । এই যোগসাধন। 
মহান্পথের সহিত সমাধা হইয়] থাকে, এই জন্ত যোগী ব্যক্তির ইহার 

অভ্যাস করিয়। থাকেন। সহযোনি ও অমরোণি এই ছইটা বজ্তিণী" 

মুদ্রার অপরামুষ্ঠি। যে কোনব্ধপে হউক, সর্বথা বিন্দুধারণ করাই 
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যোগীগণের কর্তব্য। যদ্দি দৈবাৎ বেগে বিন্দু প্রচলিত হয় এবং 

চন্্রস্থর্যের একত্র মেলন হয় অর্থাৎ শোণিত ও শুক্র একত্র মিশ্রিত হয়, 

তাহা হইলে তাহাকেই অমরোণী মুদ্র। কহে? কিন্তু শিশ্ননাল দ্বার] এ 

রজবিন্দুকে অভ্যাসবশে শোষণ করিতে হইবে। যৌগী বান্তি স্বীয় 
গলিত বিন্দুকে যোনিমুদ্রাবন্ধ দ্বার বদ্ধ করিবে, ইহাকেই সহধোনিমুদর। 

কহে। ইহ! অতি গোপনীম্স বলিয়৷ যাবতীয় তন্ত্রেই কীত্তিত আছে। 

কাধ্যে যদিও গতি সমান, তথাপি সংজ্ঞাভেদে এই ছুই মুদ্রার. ্দে 

ক্বীকার করিতে হয়। এই হেতু সর্প্রযত্বে এই ছুই মুদ্রার সাধনা করা 

যোগীদিগের কর্তব্য । হে প্রাণবন্পভে ! আমি ভক্তগণের প্রতি সে 

নিবন্ধন এই যৌগ কীর্তন করিলাম । ইহা যাহাঁকে তাহাকে প্রদান 

করিবে না, ইহা অতি যত্বে গোপনে রাখিবে। ইহা অপেক্ষা গোপনীয় 

ও গুহতম আর কিছুই নাই । এই জন্য বিচক্ষণ সাধকের! সর্ধগ্রযত্ে 

ইহা নিরন্তর গোপনে রাখেন। যে ব্যক্তি স্বীয় মৃত্রত্যাগকালে বায়ু 

দ্বার! মুত্রবেগ আকর্ষণ পুর্বক অল্প অল্প মুত্রত্যাগ করে, এবং প্রভৃত 

মুত্রকে পুনরায় আকর্ষণ পুর্বর্বক উদ্ধে লইতে সক্ষম হয়, যে ব্যক্তি প্রতিদিন 

গুরুপ্রদর্শিত পথে আরোহণ পূর্বক ইহার অভ্যাস করে, সেই সাধকের 

যাবতীয় বিন্দুসিদ্ধি হয় সন্দেহ নাই । যে ব্যক্তি গুরুর নিকট উপদেশ 

লইয়| যথানিফমে প্রতিদিন এই যোগ্রে অভ্যাস করে, তাহার, বিন্দু 

কদাচ ক্ষয় প্রাপ্ত হয় না। হে পার্বতি ! যত্বপূর্বক বিন্দুসিদ্ধি করিলে 

ধরাতলে কি ন! দিদ্ধ হইয়া থাকে? এই বিন্দু সিদ্ধির প্রসাদেই আমি 

সুচুল্ল'ভ ঈশ্বরত্ব গ্রা্ত হইঘাছি। 

ইতি বজিণীমুন্রীফলং। 



কালীতন্ত্রম ২৯৫ 
শর্তিচালনীমুদ্রো | 

আধারকমলে স্থপ্তাং চালয়েৎ কুগুলীং দৃঢ়াং । 

অপানবায়ুমারুহা বলাদাকৃষ্য বুদ্ধিমান্। 
শক্তিচালনমুদ্রেয়ং সর্ববশক্তিগ্রদায়িনী ॥ 

সবুদ্ধ সাধক মুলাধার পদে প্রন্থপ্ত। সুদৃঢ়া কুলকুগ্ডলিনীকে অপান 

বাযুতে অরোহণ করাইয়া সবলে আকধণ পূর্বক চাগন। করিবে। 

ইহারই নাম শক্তিচালনী মুদ্রা, এই মুদ্র। সর্বশক্তি প্রদায়নী। * 

ইতি শক্তিচালনীমুদ্রা লক্ষণং | 

্ধ তন্্ান্তরে শক্তিচালনী মুদ্রার লক্ষণ যেরূপ বর্ণিত আছে, তাহা 

এই স্কুলে উদ্ধৃত হহল যথা1-- 

মূলাধারে আত্মশক্তিঃ কুগুলী পরদেবতা । 

শয়িত। ভূঙ্গগাকার! সাদ্ধত্রিবলয়ান্বিতা। 

যাবৎ সা শিদ্রিতা দেহে তাবজ্জীবং পশুধথ । 

জ্তানং ন জায়তে তাবৎ কোটিযোগং সমভ্যসেৎ । 

উদ্ঘাটয়েৎ কবাটঞ্চ যথ! কুঞ্চিকয়া হঠাৎ । 

কুগুলিন্া প্রবোধেন ব্রহ্ম দ্ধারং বিভেদয়েৎ। 

নাতিবৃহদেষ্টনঞ্চ ন চ লগ্নং বহিঃ স্থিতং। 

গোপনীয়গৃহে স্থিত্ব। শক্তিচালনমভ্যসেৎ। 

বিতস্তিপ্রমিতদীর্ঘং বিস্তারে চতুরঙ্গুলং। 
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শক্তিচাঁলনীমুদ্রায়ঠঃ ফলং। 

শক্তিচালনমেনং হি প্রত্যহং যঃ সমাচরে। 

আযুর্ধবদ্ধির্ভবেত্বস্ত রোগাণাঞ্চ বিনাশনং। 

বিহায় নিদ্রাং ভূজগী স্বয়মূদ্ধে ভবেৎ খলু। 
তন্মাদভ্যাসনং কাধ্যং যোগিন। সিদ্ধিমিচ্ছত1 । 

যঃ করোতি সদাভ্যাসং শক্তিচালনমুত্তমং | 

যেন বিগ্রহসিদ্ধিঃ স্তাদণিমাদিগুণ প্রদ1। 

গুরূপদেশবিধিনা তস্য মৃত্যুয়ং কুতঃ॥ 

সদুলং ধবলং স্ুক্নং বেষ্টনান্ব রলক্ষণং । 

এবমস্বরযুক্তঞ্চ কটিস্ুত্রেণ যোজয়েৎু। 

ভন্মন। গাত্রসংলিপ্তং সিদ্ধাসনং যথাচরেৎ। 

নাসাভ্যাং প্রাণমাকৃষ্য অপানে যোজয়েদছ্বলাৎ। 

তাবদাকুঞ্চয়েৎ গুহং শনৈরশ্বিনীমুদ্রয়া । 
যাবদ্গচ্ছেত সুষুক্্ায়াং বাযুঃ প্রকাশয়েদ্ধঠাৎ। 
তদা বায়ুপ্রবন্ধেন কুস্তিক! চ ভুজঙ্গিনী। 
বন্ধস্বাসস্ততে। ভূত্বা উদ্ধমার্গং প্রপদ্যতে। 
শব্দ্য়ং ফলৈকন্ত যোনিমুদ্র। চ চালনং। 

বিনা শক্তিং চালনেন যোনিমুদ্রা ন সিদ্ধযতি | 

আদে চালনমভ্যস্ত যোনিমুদ্রাং সমত্যসেৎ। 
ইতি তে কথিতং চগ্ডি প্রকারং শক্তিচালনং। 

গোপনীয়ং প্রযত্বেন দিনে দিনে সমভ্যসেৎ ॥ 



কালীতন্ত্মূ ২৯৭ 

যে ব্যক্তি প্রত্যহ এই শক্তিচালনী মুদ্রার আচরণ করে, তাহার 

পরমাযু বৃদ্ধি পায় ও তাহার যাবতীয় রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে। এই 

মুদ্রার প্রসাদে ভূজঙী দেবী নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া স্বয়ং উদ্ধে গমন 
করেন, এই হেতু সিদ্ধিকামী যোগী ব্যক্তি ইহার অভ্যাস করিয়া থাকেন। 

যে ব্যক্তি সর্বদ। এই সর্বোত্তম শক্তিচালনমুদ্রার অভ্যান করে, তাহার 
অধিমাদিগুণদায়িনী বিগ্রহসিদ্ধি হয়। যে ব্যক্তি গুরুর উপদেশান্থসারে 

যথাবিধি এই শক্তিচালন অভ্যান করে, তাহার মৃত্যুতয় বিদুরিত হইয়। 
যায় সন্দেহ নাই। 

ইতি শক্তিচালনীমুদ্রায়াঃ ফলং। 

পরম দেবতা কুলকুগ্ুলিনী শক্তি সার্ধত্রিবলয়ান্বিতা হইয়] 

ভূজঙ্গিণী্ আকারে মূলাধারকমলে প্রস্থপ্তা আছেন। যাবৎকাল তিনি 

শরীরে প্রস্থৃপ্ত থাকেন, তাবৎকাঙগ জীব পশুর ন্যায় অজ্ঞানে আবৃত 

থাকে, তাবৎকাল কোটি কোটি যোগাভ্যাসেও তাহার জ্ঞানসঞ্চার হয় 

না। যেরূপ কুঞ্চিক দ্বারা কবাট উদ্ঘাটিত কর! যায়, সেইরূপ 
কুলকুণ্ডলিনী শক্তিকে জাগরিত করিয়া মুদ্ধাতে সহআরকমলে আনীত 

কথ্ধিলেই ব্রহ্মার ভেদ হইয়া ব্রহ্গরন্ধ, পথ উন্মুক্ত হয়। ইহাতে জীধের 
জ্ঞানলাভ হয়| নগ্রাবস্থায় বহির্দেশে অবস্থিত হইয়া এই যোগ অভ্যাস 

করিতে নাই। গ্তপ্ত গৃহে অবস্থান পূর্ব্বক নাভি প্রদেশ পরিবেষ্টন করিয়। 
শক্তিচালনীমুদ্র! অভ্যাস করিতে হয়। বিতস্তি পরিমিত দীর্ঘ, চারি 
আঙ্গুল বিস্তৃত, মুদু, শুভ্রবর্ণ ও সুক্ষম বসন দ্বারা নাভিদেশ ঝেষ্টুন করিবে। 

এ নাভিবেষ্টনবসনকে কটিহ্ৃত্র দ্বারা আবদ্ধ করিতে হয়। ভঙ্ম দ্বার! 

শরীর কেপন করিয়া সিদ্ধাসনে উপবেশন কর নাসারন্ধ,দ্বয় দ্বার প্রাণ 

বায়ুকে আকর্ষণ পূর্বক সবলে অপানবাযুতে সংযুক্ত করিবে এবং যাঁবৎ 



২৯৮ কালীতন্ত্রম্ 

তীড়াগীমুদ্র! । 

উদরং পশ্চিমোস্তানং কৃত্ব। চ তড়াগাকৃতি। 

তাঁড়াগী সা পরা মুদ্রা! জরামৃত্যুবিনাশিনী ॥ 

পশ্চিমোস্তান আসন করিয়া সমাসীন হওত উদ্দরকে ওড়াগাকৃত 

করিয়৷ কুস্তকের অনুষ্ঠান করিবে। ইহার নাম তাড়াগীমুদ্রা। ইহার 

যায় শ্রেষ্ট মুদ্রা আর নাই। ইঠা দ্বারা জরা ও মৃত্যু বিনাশ পায়। 

ইতি তাড়াগীমুদ্রাফলং। 

মাওকীমুদ্র! | 

মুখং সমুদ্রিতং কৃত্বা জিহবাযূলং প্রচালয়েু। 
শটনগ্রসেদমৃতত্তন্মাুকীমুদ্রিকাং বিছুঃ। 

বলিতং পলিতং নৈব জায়তে নিত্যযৌবনং। 
ন কেশে জায়তে প।কো যঃ কুর্ধ্যা্লিত্যমাুকীং ॥ 

শুষুয়। নাড়ী মধ্যে বাফু গমন করিয়া প্রকাশিত না হয়, তাবৎ গুহ 

প্রদেশকে ক্রমে ক্রমে আশ্বনীমুদ্রা দ্বারা আকুঞ্চিত করিবে। এই প্রকারে 

বন্ধশ্বাস হইয়! কুস্তকযোগসহায়ে বামু আবদ্ধ করিলে কুলকুগ্ুলিনী শক্তি 

জাগরিত হইয়। উদ্ধমাগে পমুখিত হন এবং সহআার কমলে পরমাত্মার 

সহিত আবদ্ধ হইক়| থাকেন। শক্তিচালনীমুত্র। সাধন ভিন্ন যোনিমুদ্রার 

সাধন! হয় না। এই জন্য সব্বাগ্রে শক্তিচালনী মুদ্র। অভ্যান করিয়া 

তদনস্তর যোনি মুদ্রার অভ্যাস করিবে। এই মুদ্রা অতীব গোপনীয়, 
ইহ! প্রত্যহ অভ্যাস কর। বিধেয়। 



কালীতন্ত্রম ২৯৯ 

মুখ মুদ্রিত করত উর্ধভাগে তালুবিবরে এসনামূলকে চালিত করিয়! 
রসনা দ্বার! সহম্্ারবিগলিত স্থধ। ক্রমশঃ পান করিবে। ইহার নাম 

মাওুকীমুদ্রা। এই মুদ্রা অভ্যাস দ্বারা বলত ও পলিত বিনাশ প্রাঞ্থ 

হয়, কেশের পক্কতা বিনাশ পায় এবং চিরযৌবন বিস্তমান থাকে । 

ইতি মাওুকীমুদ্রালক্ষণং | 

শান্তবীমুড্র | 

নেত্রাঞ্জনং সমালোক্য আত্মারামং নিরীক্ষয়েৎ। 

স1 ভবেচ্ছান্তবী মুদ্রা সর্ববতন্ত্রেধু গোপিতা । 

বেদশান্ত্রপুরাণানি সামান্যগণিকা ইব। 

ইয়ন্ক শাস্তবী মুদ্রা €প্তা কুলবধৃরিব ॥ 

জন্বয়ের মধাস্থলে দৃষ্টি স্থির রাখিয়া মনোযোগসহকারে পরমাত্মাকে 

চিন্তাদ্বারা দর্শন করিবে। উহ্ারই নাম শান্তবী মুদ।। এহ মুদ্রা যাবতীয় 

পুরাণেই গোপনীয় বলিয়। পরিক্কীত্িত | বেধপুরাণাদি শান্তর সামান্ত 

বেশ্ঠার সায় প্রকাশিত আছে কিন্ত এই মুদ্র। কুলনধূর পরম গোপনীয়। 

ইতি শান্তবীমুদ্রালক্ষণং | 

শীস্তবীমুদ্রায়াঃ ফলং। 

স এব আদিনাথশ্চ স চ নারায়ণ? স্বয়ং। 

স চ্রহ্ষা স্থষ্টিকারী যো মুদ্রাং বেত্তি শান্তবীং। 
সত্যং সত্যং পুনঃ সত্যং সত্যমুক্তং মহেশ্বরি। 
শান্তবীং যে! বিজানীয়াৎ স চত্রদ্ষ ন চান্থ! ॥ 



৩০০ কালীতন্ত্রম 

: যে ব্যক্তি এই শাভ্বীমুদ্র। বিদিত হন, তিনিই আদিনাথ, তিনিই 

স্বয়ং নারায়ণ, তিনিই স্থজনকর্ত। প্রত্াপতি এবং তিনিই সাক্ষাৎ ব্রহ্ম 

স্বূপ। হে মহেশ্বরি! আমি পুনঃ পুনঃ বলিতেছি, ইহাতে কিছুমাত্র 

সন্দেহ নাই। 

ইতি শান্তবীমুদ্রায়াঃ ফলং। 

জ্রীমহাঁদেব উবাঁচ। 

: কথিত। শাস্তবী মুদ্রা শৃণুষ পঞ্চধারণাং। 
ধারণানি সমাসাগ্ কিং ন দিধ্যতি ভূতলে। 

অনেন নরদেহেন স্বগেষু গমনাগমং। 

মনোগতির্ভবেত্তস্ খেচরত্বং ন চান্যথা ॥ 

মহাদেব কহিলেন, হে পার্ববতি ! এই তোমার নিকট শাস্তবী মুদ্রার 

লক্ষণাদি কীর্তন করিলাম । এক্ষণে পঞ্চ গ্রকার ধারণামুদ্রা শ্রবণ কর। 

এই পঞ্চধারণ। নিঙ্ধ হইলে ধরাতলে সমস্তই সিদ্ধ হইয়া থাকে। ইহ! 

সবার নরদেহেই শ্রপুরে গমনাগমন করিতে পারে। ইহার প্রসাদ 
মনোগতি হয় এবং খেচরত্ব লাভ হইয়া! থাকে। 

পার্থিবী ধারণা মুদ্রা । 

যত্বত্বং হরিতালদেশরচিতং ভৌমং লকারাম্থিতং 

বেদাত্রং কমলাসনেন সহিতং কৃত্ব। হৃদি স্থায়িনং। 

প্রাণাংস্তত্র বিনীয় পঞ্চঘটিকাং চিত্বান্বিতাং ধারয়ে- 

দেষা স্তস্তকরী সদ। ক্ষিতিজয়ং কুর্য্যাদধোধারণ। ॥ 



কালীতন্ত্রম্ ৩৪১ 

পৃথিবীতব্বের বর্ণ হরিতালের স্তায় পীত, বীজ্জ লকার, আকৃতি 
চতুষ্কেণ এবং ইহার দেবতা ব্রহ্ম!। ষোগবলে এই তত্বকে হৃদয়ে উদ্দিত 

করাইবে এবং এ হ্ৃদয়দেশে চিত্তের সহিত সংঘত করতঃ পঞ্চঘটিকা 

যাবৎ কুস্তকসহায়ে ধারণ করিবে । ইহাকেই পার্থিবী ধারণামুদ্র। কহে) 
ইহার অপর নাম অধোধারণামুদ্রী । এই যোগ অভ্যাস করিলে সাধক 
পৃথিবী জয়ে সক্ষম হয়। * 

বাঁয়বীধারণামুদ্রো । 

যন্ভিন্নাঞ্জনপুঞ্জমনিভমিদং ধুত্রাবভাসং পরং 

তত্বং সত্বময়ং যকারসহিতং যত্রেশ্বরো দেবতা । 

প্রাণাংস্তত্র বিনীয় পঞ্চবটিকাং চিস্তান্বিতং ধারয়ে- 

দেষ। খে গমনং করোতি যমিনাং স্তাদ্বায়বীধারণা ॥ 

বামুতত্বের বর্ণ ধূম ও দিত অঞ্জন পুঞ্ধের ন্যায় কৃষ্ণ) ইহার বীজ 

যকার এবং দেবতা ঈশ্বর। এই তত্ব সত্বগুণসম্পন্ন। যোগবলে এই 

বাযুত্তত্বকে উদ্দিত করিবে এবং প্রাণানিলকে আকর্ষণ পূর্বক চিত্বসংযত 

করতঃ পঞ্চঘটি ক যাবৎ কুম্তক করিবে। ইহারই নাম বায়বী ধারণা মুদ্র। । 

* তন্্ান্তরে পার্থিবাধারণা মুদ্রার যেরূপ লক্ষণ লিখিত আছে, তাহা 

নিয়ে উদ্ধত হইল, যথা__ 

পৃথিবীধারণং বক্ষ্যে পাধিবেত্যে। ভয়াবহং | 
নাভেরধে! গুদস্তোদ্ধং ঘটিকাং পঞ্চ ধারয়েৎ। 
বারুং ততো! ভবেৎ পৃথীধারণং তণ্তয়াপহং । 
পৃথিবীসম্ভবাত্তস্য ন মৃত্যুর্যোগিনো ভবে । 



৩০ * কালীতন্ত্রমূ 

এই মুদ্র। অভ্যাস করিলে শৃন্তমার্গে বিচরণ করিবার সামর্থ্য জন্মে এবং 

বায়ু হইতে কোনরূপে মৃত্যুর আশঙ্কা থাকে না] * 

ইতি বায়বী ধারণা মুদ্রালক্ষণং । 

আকাশী ধারণামুদ্রা । 
যংসিন্ধো বরশুদ্ধবারিসদূশং ব্যোমং পরং ভাসিতং 
তত্বং দেবসদাশিবেন সহিতং বীজং হকারাম্বিতং । 

প্রাণাংস্তত্র বিনীয় পঞ্চ ঘটিকাং চিন্তান্বি তাং ধায়য়ে- 
দেষ। মোক্ষকবাটভেদনকারী কুর্য্যান্ন9ভোধারণ! ॥ 

'আকাশতত্বের বর্ণ সাগরের শুদ্ধবারির ন্যায়, হকার ইছার বীজ এবং 

দেখত] সদ্াশিব। যোগ প্রভাবে এই তত্বকে উদ্দিত করাইয়। প্রাণানিলকে 

আকধন করতঃ মনংনংযম করিয়া পঞ্চবটি £া যাবত কুম্তক সহকারে ধারণ 

করিবে, ইহাকেই আকাশীমুদ্রা কহে। ইহ। দ্বারা মুক্তিপদ ও অমরত্ 

প্রার্থ হওয়া যায়| ৭' 
ইত আকাশীমুদ্রালক্ষণং | 

₹ নাভিভ্রনোহি মধ্যে তু প্রাদেশদ্য়সমন্থিতে | 

ধাঁরয়েৎ পঞ্চ ঘটিকাং বায়ুং সৈব হি বায়বী। 

ধারণাত্স্য বায়োস্্ যোগিনো ন ভয়ং ভবেৎ ॥ 
ইতি তন্্ান্তরং | 

৭ ভ্রমধ্যাদুপরিষ্টাত্ত ধারয়েৎ পঞ্চনাড়িকাং। 

বাযুং যোগী প্রযত্বেন সেয়মাকাশীধারণা। 

আকাশধারণং কুর্ধবন্মত্যুং জয়তি তত্বতঃ। 
যত্র তত্র স্থিতো বাপি সুখ মত্যন্তমশ্ তে । 



কালীতন্ত্রমূ ৩০৩ 

অথ মন্তপীধাঁরণামুদ্ | 

শঙ্খেন্দু প্রতিমঞ্চ কুন্দধবলং তত্বং কিলালং শুভং 

তৎপীযুষবকারবীজসহিতং যুক্তং সদা বিষুন]। 
প্রাণাংস্তত্র বিনীয় পঞ্চঘটিকাং চিস্তান্বিতাং ধারয়ে- 

দেষা দুঃসহতাপহারিণী স্তাদান্তসী ধারণ! ॥ 

জসত্বের বর্ণ শঙ্খ, চন্দ্র এ কুন্দবহ শুভ্র, ইহার আকৃতি অর্দচঙ্ত্রের 

সদ্শ, বকার উহার বীজ এবং বিষু উহ্থার দেবা । যোগপ্রভাবে এই 
বারি-ত্বকে উদ্দিত করাইবে এবং প্রাণানিলকে আকধণ করত পঞ্চঘটি ক 

যাবৎ কুস্তকসহায়ে দু়চিভে ধারণ করিবে । ইহাকে আন্তশীধারণ! মুদ্র 
কহে। এষ মুদ্রাভ্যাস কারণে জলে ঘোগীর মুত্রার সম্তাবন! নাই, ইহার 

প্রসাদে দারুণ ভবতাপ িদুরিত হয়।ঈ 

ইতি আস্তপীধারণমুদ্রালক্ষণং | 

বৈশ্বানরী ধারণা মুদ্রা | 
যন্নাভিস্থিতমিন্্রগোপসদৃশং বীজং ত্রিকোণান্ধি তং 
তত্বং তেজোময়ং প্রদীগ্তমরুণং রুদ্বেণ যৎ সিদ্ধিদং। 

প্রাণাংস্তত্র বিনীয় পঞ্চঘট কাং চিন্তান্ি তাং ধারয়ে- 

দেষা কালগভীরভীতিহরণী বৈশ্বানরী ধারণা ॥ 

* ত্স্ত্ান্তুরে আন্তণী ধারণার লক্ষণ যেরূপ বর্ণিঠ আঙ্ে, তাহা 

সর্ববদাধাবণের বিদ্দ তার্থ নিয়ে উদ্ধত হইল, বথ __ 

জী 5স্থ'নে ততো বায়ুং ধারয়েৎ পঞ্চনাড়িকাং। 

ততো জলভয়ং নাস্তি জলমৃতুযুর্ন যোগিনঃ ॥ 



৩০৪ কালীতন্ত্রম 

নাতিগ্রদেশই অগ্নিতত্বের স্থান, এই তত্বের বর্ণ ইন্দ্রগোপকীটের ন্াঁধ 

লোহিত, রকার ইহার বীজ, ইহার আকৃতি ত্রিকোণ এবং দেবতা! রুদ্র। 

এই তত্ব তেজঃসম্পন্ন, দীপ্বিমান্ ও সিদ্ধিদায়ক। যোগবলে এই অগ্রি- 

তত্বকে উদ্দিত করাইর! প্রাণানিলকে পঞ্চঘটি ক! যাবৎ চিতসংযম সহকারে 

কুস্তকদ্ধারা ধারণ করিবে । ইহার নাম বৈশ্বানরী ধারণ! মুদ্রা। ইহার 

প্রভাবে অগ্নিভয় বিদুরিত হয় এবং সংসারতাপ বিন হইয়া যায়। * 

ইতি বৈশ্বানরীধারণামুদ্রালক্ষণং | 

অশ্বিনীমুদ্রো | 

আকুঞ্চয়েদ্গুদদ্বারং প্রকাশয়েৎ পুনঃ পুনঃ। 
স। ভবেদশ্রিনীমুদ্রা শক্তি প্রবোধকারিণী ॥ 

পুনঃ পুনঃ গুহ্দ্বার আকুঞ্চন ও প্রসারণ করিলেই তাহাকে অশ্বিনীমুদ্র 

বলাযায়। ইহ] দ্বার। শক্তি প্রবোধ ভয়। 

ইতি অশ্বিনীমুদ্রালক্ষণং। 

পাশিনীমুদ্রো। | 

কণপৃষ্ঠে ক্ষিপেৎ পাদৌ পাশবদৃঢ়বন্ধনং। 
স! এব পাশিনীমুদ্র। শক্তিপ্রবোধকারিণী ॥ 

* নাভ্যুর্ধমণ্ডলে বাযুং ধারয়েৎ পঞ্চনাডিকাঁং। 

আগ্নেয়ী ধারণা সেয়ং ৭ মৃত্যুত্তস্ত বহ্িনা। 

ন দহাতে শরীরং হি প্রক্ষিপ্তে বহ্িকুণ্কে ॥ 

ইতি তস্ত্াস্তরং ।' 



কালীতন্ত্রম ৩০৫ 

কপ্রদেশ দিয়। পৃষ্ঠভাগে পদদয় ক্ষেপণ পূর্বক পাশের ন্যায় দৃঢ় বন্ধন 
করিলেই তাহাকে পাশিনীমুদ্র। কহে । ইহা দ্বার শক্তিপ্রবোধ হয়। 

ইতি পা।শনীমুদ্র।লক্ষণং | 

কাকীমুদ্রা । 

কাকচঞ্চবদাস্তেন পিবেদ্বাযুং শনৈঃ শনৈই । 
কাকামুত্র। ভবেদেষ। সর্বারোগবিনাশিনী ॥ 

মুখ কাকচঞ্ু সদৃশ করিয়! ক্রমে ক্রমে বাষু পান করিবে। ইহার 
নাম কাকামুদ্ । ইহ দ্বারা যাবতীয় রোগ বিদুরিত হয়। 

ইতি কাকীমুদ্বালক্ষণং। 

মাতঙ্গিনীমুদ । 

কমগ্ন জলে: স্থিত্ব নাসাভ্যাং জলমাহরেৎ । 
মুখা ন্নির্গময়ে পশ্চাৎ পুনবন্তেণ চাহরেৎ । 

নাসাভ্যাং রেচয়েৎ পশ্চাৎ কুর্ধ্যাদেবং পুনঃ পুনঃ । 
মাতঙ্গিনী পর৷ মুদ্রা জরামৃত্যুবিনাশিনী ॥ 

সলিল মধ্যে আক নিমগ্র হইঞ়। প্রথমে নাদাদ্বারা জঙ্গ আহরণ পূর্বক 

মুখদ্বার। বাহির করিয়। ফেলিবে ) অনন্তর পুনরায় মুগদ্বারা জল লইয়া! 
নাস! দ্বারা রেচন্ন*্করিবে। এই প্রকার বারম্বার করিতে হয়। ইহাকেই 

মাতজি-” খুদ্রা কহে। ইহা ্বার৷ জর মৃত্যু বিনাশ পায়। 

ইতি মাতঙ্গিনীমুদ্রালক্ষণং । 



৩৩৩৬ কালীতন্ত্রম্ 

ভূজগীমুদ্রো | 
বক্ত,ং কিঞ্চিৎ ন্থৃপ্রসাধ্য চানিলং গলয়া পিবেৎ। 

সা! ভবেদ্ ভূজগীমুদ্রা জরামুভ্যুবিনাশিনী। 

ষাবচ্চ উদরে রোগমজীর্ণাদি বিশেষতঃ । 

তৎ সব্বং নাশযেদাশু ষত্র মুত্র! ভূজন্গিনী ॥ 

মুখ কিঞ্চিৎ প্রসারণ পুর্বক গলদেশদ্বারা বায়ু পান করিবে । ইহাকেই 

ভূজজিনীমুদ্রা কহে। ইহার গ্রসাদে জরা ও মৃত্যু বিদুরিত হয়; 
অধিকন্ত ইভ] দ্বার] আস্ত অজীর্ণতাদি উদররোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে । 

ইতি ভুজগীমুদ্রালক্ষণং | 

শ্রীমহাঁদেব উবাঁচ। 

কথিতানি মহাদেবি মুদ্রাণাং লক্ষণানি বৈ। 

ফলানি চ ময়োক্তানি কিমম্যচ্ছোতুমিচ্ছসি ॥ ২০৬1 

ইতি শ্রীকালীতন্ত্রে সর্রোত্তমোত্তমে হরপার্ববতীসংবাদে 

চতুর্দশোল্লাসঃ | 

মহাদেব কচিলেন, হে মহাদেবি। এই তোমার নিকট মুন্্রার লক্ষণ 

ও তৎফল সকল কীর্তন করিলাম, অধুনা কি অবগত হইতে বাসনা 
₹য় বল। 

ইতি শ্রীকালীতঙ্ত্রে ফোগনির্ণয় নামক চতুর্দশ উল্লাস সমাপ্র। 



পর্চদশোলালঃ | 

যোগাঙ্গ নির্ণয় | 

শ্রীপার্ববত্যুবাচ। 
বদ মে কৃপয়া দেব যোগন্যাঙ্গানি শঙ্কর । 

যেন ঘটস্ত শুদ্ধি স্যাত্ডেষাঞ্চ লক্ষণানি তু ॥ 

পার্বতী কহিলেন, হে দেব! হে শঙ্কর! অধুন। কৃপ। করিয়া আমার 

নিকট যোগের অঙ্গ কীর্তন করুন্, যাহ! দ্বার! দেহের বিশুদ্ধি হয় এবং 

সেই বিশুদ্ধিকারক অঙ্গলনকলের লক্ষণাদি বর্ণন করিয়া আমার বাসন! 

গুরণ করুন্। 

প্রীমহাদেব উবাচ | 

ইদানীং যোগমন্টাঙগং শৃখু লক্ষণসংযুতং | 
যমশ্চ নিয়মশ্চৈব আসনং প্রাণসংযমঃ। 

প্রত্যাহারো ধারণ! চ ধ্যানঞ্চ সমাধিস্তথা । 

এবমষ্টাযোগঞ্চ তন্ত্রেন্মিন কথিতং ময়! ॥ 

মহাদেব কহিলেন, দেবি! অধুনা! যোগের অষ্টবিধ অঙ্গ ও 

তাহার লক্ষণৃস্পবলিতেছি শ্রবণ কর। যম) নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, 

প্রত্যাচার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি এই আটটী যোগের প্রধান অঙ্গ। 



৩০৮ কালীতন্ত্রম 

মনসে। দমনং শাস্তিঃ সন্তু্টিরল্পনিদ্রতা | 
আহারাল্পং তথা শুন্চিত্ততা ষম এব তু ॥ 

মনের দমন, শান্তি, সস্তোষ, অল্প নিদ্রা অল্প আহার ও অন্তঃকরণের 

শৃন্তত। এই সমস্তকেহ ধম কহে। 

চাপল্য্ত দূরে ত্যক্ত1 মনঃস্থ্রয্যং বিধায় চ। 
একত্র মেলনং নিত্যং প্রাণমাত্রেণ সা মতিঃ। 

সদোদাসীনভাবস্ত সর্ধবত্রেচ্ছাবিবর্জনম্ । 

যথালাভেন সন্তম্টঃ পরমেশ্বরমানসঃ | 

মানদানপরিত্যাগ এতত্তু নিয়ম! ইতি ॥ 

অচাপল্য, চিত্তের হর, সকল বিষয়ে নিরস্তর উদ্দীসীনভাব, সর্বত্র 

নিষ্পৃহুতা, যথালাতে সন্তোষ, পরব্রদ্মে মন, মানদানাদি বিসঙ্জন, এই 
সমস্ত নিয়ম বলিয়। অভিহিত । 

আসনানি চ তাবন্তি যাবস্তে! জীবজস্তবঃ | 

ময়োক্তানি প্রধানানি তব দেবি স্থরেশ্বরি ॥ 

আদনের কথ! অধিক আর কি বলিব, জগতে জীবঞ্জ-* ম্ধধ্যাও যত 

আসনের সংখ্যাও তত জানিবে। তন্মধো প্রধান প্রধান আসন ত্তিপূর্কের 
€তামার নিকট কীর্তন করিয়াছি । 
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প্রাণায়ামন্ত্রিধা চেতি কথিতং প্রথমং শৃণু । 
আসনে প্রাণসংযামে ন শক্তাঃ সুকুমারকাঃ । 
মহাপুণ্য প্রভাবেণ শক্যতে তু মহাত্মন]। 

ইড়াং শশি প্রাং ধ্যাত্বা মন্দেন্দুনা তু পূরযেৎ। 

পৃরযিত্বা! দৃঢ়ং ধ্যাত্বা যথাশক্তি তু কুস্তয়েৎ। 

মহাজ্যোতিশ্ময়ে। ভূত্বা বায়ুপুর্ণকলেবরঃ। 

শক্তিত্রাসন্ত সংত্রাস্ত রেচয়েদ্বাযুমহ্হিতঃ | 

পিঙ্গলামর্কবর্ণীন্ত ত্যজেৎ ভুত্বা শনৈঃ শনৈঃ। 

অয়ং পতঙ্গ: কাষ্ঠানি প্রত্যাশেন পুনঃ পুনঃ ॥. 

প্রাণায়ামের বিষয় একপ্রকার পূর্ববেই কথিত হইয়াছে। উহ! ভ্রিবিধ ; 
প্রথমতঃ ইড়া নাড়ীতে অর্থাৎ বামাসিকারন্ধে শনৈঃ: শনৈঃ বায়ু পূরণ 

করিবে। অনন্তর এ বায়ু দৃঢ়রূপে ধারণ পূর্বক সাধ্যান্ুসারে কুস্তক 

করিবে । অবশেষে পিঙ্গলাতে অর্থাৎ দক্ষিণনাপা4ক্ধে, ক্রমে ক্রমে সেই 

বাষুকে রেচন করিবে । এই প্রকারে কুস্তকন্বার৷ দেহ মহাজ্যোতিশ্ময় ও 

বাযূপূর্ণ হয়। হাীনবল ব্যক্তি কদাচ আমন বা প্রাণায়ামের অনুষ্ঠান 
করিবে না, যাহারা বলবান, তাহারাই ইহা সাধন করিতে সমর্থ, 

হইয়া থাকে। 

কত্বা কলেবরং শুদ্ধং কুর্য্যাদ্যত্ৈমহাত্মনা। 
£নো। নির্ববাধ্য সংসারে বিষয়ে ঝা তপৈব চ। 

মনোবিকারভাব্ঞ ত্যক্ত। শুন্থময়ো৷ ভব্তে। 

প্রত্যাহারো। ভবত্যেষ সব্বনিন্দাচমতৎকৃতঃ ॥ 
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সযত্বে দেহকে বিশু, সংসার ও বিষককণ্ম হইতে মনকে নিবৃত্ত 
করিয়া, এবং মনের বিকারভাব বর্জন পূর্বক যাবতীয় মায়া ও বাদনাবিহীন 
হইলেই তাহাকে প্রত্যাহার কহে। * 

ধ্যানস্থ দ্বিবিধং প্রোক্তং স্ুলন্থক্মমবিভেদতঃ | 

স্থুলং মন্ত্রময়ং বিদ্ধি সুন্মন্ত মন্ত্রবর্জিতং ॥ 

ধ্যান দ্ববিধ)-স্থল ও সুক্ষ । মন্ত্রময় ধ্যানকে সু ও মন্ত্রহীন 

ধ্যানকে হুক্ষ ধ্যান হহে। 

সমাধির্িশ্চলা বুদ্ধিঃ শ্বাসোচ্ছাসাদিবর্জতা ॥ 

যে যোগার স্বাসপ্রশ্ব।নাদিশৃন্ত স্থিরবুদ্ধি হয়, তাহাকে সমাধি কহে । 

কথিতং তে মহাদেবি অষ্টাঙ্গযোগলক্ষণং। 

বিনা ষটুকম্ম দেবেশি দেহশুদ্ধির্ন জায়তে। 
 &তন্তমপি ৫ দেহস্থ্য বিনা ষট্কর্ নৈব হি। 

্রহ্মঘামলে প্রত্যাহাগের যেক্প লক্ষণ নির্দিষ্ট আছে, তাহা এই 

স্থলে উদ্ধত হইল যথা-_ 

ইন্দ্রিয়াণীন্দ্িয়ার্থেভ্যে। যৎ প্রত্যাহরতে স্ুটং। 

যোগী কুস্তকমাস্থায় প্রত্যাহারঃ স উচ্যতে ॥ 

পি 
তা 

যোগী ব্যক্তি যে যোগত্বারা কুম্তক অবলঘ্বন পূর্বক ইক্্রিয় গ্রামকে 
ইন্দ্রিয়ভোগ্য পদার্থ হইতে বিনিবৃত্ত করে,'তাহাকেই প্রত্যাহীর কহে। 
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হে মহাদেবি! এই আমি তোমার নিকট ষোগের অষ্টাঙ্গের লক্ষণ 

কীর্তন করিলাম । হে দেবেশি! ষট্কম্ম ব্যতিরেকে দেহের শুদ্ধিবিধান 

হয় না এবং ষট্কম্ম ব্যতীত শীরের চৈতন্ত সম্পাদনের ও সম্তাবন। নাই। 

শ্রীপার্ববত্যুবাচ। 
দেবদেব মহাদেব সংসারার্ণবতারক । 
শোধনং কীদৃশং দেব তদ্ব্রহি মে সমাসতঃ॥ 

পার্বতী কহিলেন, হে দেবদেব। হে মঠার্দেব! আপান সংসারকূপ 

সাগর হইতে পরিত্রাণ করিয়া থাকেন। হেদেব! শোধন কি প্রকার, 

কিরূপে শরীরের শুদ্ধি ও চৈতন্য হয়, তাহ। বিস্তার পূর্বক আমার নিকট 

কীর্তন করুন্। 

জ্ীমহাদেব উবাচ। 
শোধনং ষড়বিধং দেবি তৎ শুণুষ বরাননে | 
ধোৌতির্বস্তিস্তথা নেতিঃ লৌলিকী ত্রাটকং তথ!। 
কপালভাতিশ্চৈতানি ষট্কন্মীণি সমাচরেৎ ॥ 

মহাদেব কহিলেন, হে দেবি! হে বরাননে! শোধন ছস্গ প্রকার 7. 

উহ] যথাক্রমে ধৌ তি, বস্তি, নেতি, লৌলিকী, ত্রাটক ও কপাগভাতি 

এই ছয় নামে অভিহিত | ইহাকেই ষটুকন্ম কহে। এই ফটকম্মের 

আচরণ করিলে দেহ শুদ্ধি হয় এবং শরীরের চৈতন্ত হইয়া থাকে 

* তত্ধান্তরে এ স্বন্ধে পিখিত আছে যথা_- 
(্ধোন্ডিশ্চ গজকরিণী বস্তিলৌ'লী নেতিস্তথ|। 
কপালভাতিশ্চৈতানি ষট্কম্মাণি মহেশ্বরি। 

কশ্মষটুকমিদং গোপ্যং ঘটশোধনকারণং ॥ 
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মেদশ্লেম্বাধিক: পূর্ববং ষট্কন্নীণি সমাচরেৎ। 
অন্ঠথ। নাচরেত্তানি দোষাণামপ্যভাবতঃ ॥ 

ফাহার দেহে মেদ ও কফের আধিক্য ক্ছিমান আছে, সে ব্যতিই 

ষটুকর্মের আচরণ বরিবে) নতুবা অন্য ব্যাক্ত ইহার অনুষ্ঠান 

করিবে না। * 

অধুনা শৃণু দেবেশি ধৌতিলক্ষণমুত্তমং । 
ধৌতিশ্চতুর্বরবিধা দেবি ঘটনি্মলকারিণী ॥ 

ধোঁতি, 'গজকরিণী, বস্তি, লৌলী, নেতি ও কপালভাত এই ছয়টাই 

বট্কম্ম বলিয়। প্রথিত। ইহা অতি গোপনীয়,ইহ। দ্বারা শরীর শে'ধন হয়। 

* কুদ্রযামলে অষ্টাঙ্গযোগের পরিবর্তে পঞ্চামরাষে!'গ কখিত আছে; 

তৎসন্বন্ধে উক্ততন্ত্োপ্ত প্রমাণাদি এই স্থলে উদ্ধত হইল, যথা 

নেতিযোগং হি সিদ্ধানীং মহাকফবিনাশনং। 

দক্তি.যাগং প্রবক্ষ্যামি হৃদয়গ্রম্থিভেদনং। 

ধৌতিযোগং ততঃ পশ্চাৎ সর্বমলবিনাঁশনং। 
বস্তিযোগং শহ পরমং সর্ববাঙ্গোদরচালনং। 

ক্ষীলনং পরমং যোগং নাড়ীনাং ক্ষালনং প্মৃতং । 

এবং পঞ্চামরাযোগং যমিনামতিগোচরং ॥ 

নেতিযষোগ দ্বার মহাকফ বিদুবিত হয়) দস্তিযোগ দ্বার হৃদয় গ্রন্থি 

ভেদ হয়, ধৌতিযোগ দ্বার মল 1 দুক্িত হয়, বন্ডিযোগ "ঘার+ সর্ববাজ 
উদর চালিত হয় এবং ক্ষালন্যাগ দ্বারা নাড়ী ঘৌত হয়। ইহীক্ষেই 

পঞ্চামর। ষোগ কছে। 
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হে দেবেশি। অধুন। ধৌতির লক্ষণ বলিতেছি, শ্রবণ কর। ধোঁতি 
চতুর্ব্বিধ ;--উহ! দ্বার! দেহ নিশ্মল হইয়া থাকে । 

অন্তর্ধেতিস্ত্ প্রথম! দস্তধৌতিস্ততঃ পরং। 

তৃতীয়া স্বদ্ধৌোতিশ্চৈব চতুর্থং মূলশোধনং ॥ 

ধোঁতি চতুর্বিধ ;-_অন্তধৌতি, দস্তধৌতি, স্বদ্ধোতি ও মুলশোধন । 

অন্তধোৌ তিঃ। 
অগ্রিসারং বাঁয়ুসারং জলসারং বহিষ্কৃতং | 

দেহস্ত শোধনার্থায় অস্তধো তিশ্চতুর্বিবধা ॥ 

অন্তধৌতি চতুর্বিধ ;--অগ্রসার, বাধুদার, জলসার ও বহিষ্করণ । 

এই সমস্ত ধৌতি দ্বারা দেহের শোধন হইয়! থাকে । 

ইতি অন্তধো্তিভেদঃ | 

অগ্নিসারং । 

শতবারং মেরুপৃষ্ঠে নাভিগ্রন্থিঞ্চ কারয়েৎ। 
অগ্নিসারমিদং দেবি যোগসিদ্ধিপ্রদায়কং ॥ 

হে দেবি! শ্বাসরোধ পূর্বক মেরুদণ্ডে একশতবার নাভি গ্রস্থি 

ংলগ্ন কা্্বে ;- ইহাকেই অগ্রিসার ধৌতি কহে। ইহা দ্বারা যোগসিদ্ধি 

লাভ ২হয়া থাকে। 

ইতি অগ্নিসারলক্ষণং । 



৩১৪ কালীতত্ত্রম 

অগ্নিধারন্য ফলং। 

গোপ্যাৎ গোপ্যতর। ধৌতিঃ স্থরাণামপি হুল্প ভা। 

অগ্রিপ্রদদীপনী হ্েষ। উদরাময়নাশিনী | 

ধোৌতিমাত্রেণ দেবেশি স্বরদেহং লভেন্নরঃ ॥ 

হেদ্রেব! এই ধৌঁতি গোপনায় হইতেও গোপনীয় ; ইহা দেবতা" 

গণেরও ছুল্প ভ, ইহা দ্বার! জঠরাগ্রি পরিবদ্ধিত হয় এবং উদ্ররাময় বিদূরিত 
হইয়া থাকে। এহ ধোতিপ্রসাদ্দে মানব দেবদেহ লাভ করে সন্দেহ নাই। 

ইতি অগ্রিপারত্য ফলং। 

বায়ুসারং । 

কাকচঞ্চ। পিবেদ্বায়ুং শনৈঃ শনৈর্বিচক্ষণঃ। 
চালয়েছুদরং দেবি শনৈঃ শনৈশ্চ রেচয়েৎ। 
বায়ুসারমিদং দেবি সর্ববতন্ত্রেযু গোপিতং ॥ 

হে দেবি! বিচক্ষণ যোগী আপনার মুখ কাকচঞ্চুর ন্যায় করিয়া পুনঃ 

পুনঃ বায়ু পান করিবে এবং সেই বাছু উদগাভ্যন্তরে চালিত বরিয়া 

পরিশেষে মুখদ্বারা রেচন করিবে । ইহাকেই বাফুসার ধৌঁতি কহে। 
ইহ] সর্বতন্ত্রেই গোপনীয় বলিয়। পরিকীত্তিত। 

ইতি বায়ুসারলক্ষণং | 

বায়ুসারস্ত ফলং। 

গোপ্যাৎ গোপ্যতরং দেবি ঘটনিম্মনলকারকং । 

রোগোপশমনং হোতৎ জঠরাগ্নিবিবধ্ধনং। 
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শ্রমদাহহরধৈব জরাপলিতনাশনং। 
ক্ষয়রোগহরং দেবি দূরদর্শনকারকং । 
দূরশ্রুতিকরং হোতৎ বায়ুসারমন্ুত্তমং ॥ 

হে দেবি! এই বাযুপার ধৌতি গোপনীয় হইতেও গোপনীয়; ইহ! 

দ্বার দেহ নির্মল হইয়া খাকে, ইহ! যাবতীয় রোগ বিনাশ করে, উরাগ্রি 

বনদ্ধিত করিয়া দেয়, এবং শ্রম দাহ, জরা পলিত, ও ক্ষয়রোগ বিনাশ 

করে। হে দেবি! এই ধোতিপ্রদা্দে যোগীর দুরদৃষ্টিশক্তি লাভ হয় 
সন্দেহ নাই। 

হতি বাধুসাবস্ত ফলং। 

জলসারং। 

আকণ্ঠং পুরয়েদ্বারি শনৈঃ গীত্বা মুখেন বৈ। 

চালয়েছ্দরেণৈব উদরাৎ রেচয়েদধঃ। 
জলসারমিদং দেবি ঘটনির্মলহেতবে ॥ 

হেদেবি! এক্ষণে জলপারের লক্ষণ ও প্রণালী বলিতেছি :শ্রবণ 

কর। প্রথমতঃ মুখদ্ধার! ধীরে ধীরে আকঠ জল পান করিয়! সেই জল 

উদ্রমধ্যে দলিত করিবে, পরে উহা! অধঃপথ দিয়! উর হইতে রেচন 

করিতেখহয়। ইহাঁকেই জলসার ধৌঁতি কহে। ইহা দ্বার দেহ নির্শবল 
কইয়া থাকে। 

ইতি জলসারধৌতেলক্ষণং | 



৩১৬ কালীতন্ত্রম্ 

জলসারস্য ফলং । 

গ্বোপ্যাৎ গোপ্যতরং হোতৎ ঘটশোধনমুত্তমং | 

সাধয়েত্তৎ প্রযত্বেন দেবদেহায় সাধকঃ | 

যত্ত্বেন সাধয়েদ্যস্ত ধৌতিমেষামনুত্তমাং। 
লভতে দেবদহং স নাত্র কাধ্য। বিচারণা ॥ 

এই জলসার ধোৌঁতি গোপনীয় হইতেও গোপনীয়, এই অন্ুত্ম ধৌতি 

দ্বার! দেহের শোধন হইয়া থাকে, সাধক দেবদেহলাভার্থ যত্ব সহকারে 

ইহ! সাধন করিবে। যে ব্যক্তি এই অন্ুত্তম ধোৌঁতি যত্ব সহকারে 

সাধন করে, সেই ব্যক্তি দেবদেহ প্রাপ্ত হয়, ইহাতে বিন্দুমাত্র সংশয় 

নাই। 

ইতি জলপারস্য ফলং। 

বহিক্কতধোৌতিঃ | 

কাকচঞ্চ। পিবেছায়ুং পূরয়েছুদরং ততঃ। 
ধৃত্বাদ্ধযামমাত্রন্থ অধোমার্গেণ চালয়েৎ। 

বহিষ্ষরণমেতদ্ধি ক্ষালনং তত আচরেত ॥ 

কাকচঞ্চুর ন্যায় মুখ করিয়া তদ্বারা বাষু পান করত,/ট্দ্রর পূরণ 

করিবে এবং সেই বায়ু উদরাভ্যন্তরে অর্ধপ্রহর যাবৎ ধারণ প্বক 

অধোমার্গে চালিত করিতে হয়। ইহাঁকেই বহিষ্কৃত ধৌঁতি কহে! 
এই প্রকার করিয়া তৎ্পরে প্রক্ষালন করিবে। 
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শপার্কত্যুবাচ। 
ক্ষালনং ব্রহি মে নাথ দেহশোধনকারকং। 

ততঃ কিং ক্রিয়তে চৈব সাধকৈঃ স্ুুবিচক্ষণৈঃ ॥ 

পার্বতী কহিলেন, হে নাথ! বহিষ্কত ধোৌতির অনুষ্ঠান করিয়! 

দেহ শোধনার্থ কি প্রকারে ক্ষালন করিবে এবং বিচক্ষণ সাধক 

ক্ষালনাস্তে কিরূপ কাধ্য করিবে, তাহ। আমার নিকট কীর্তন করুন্। 

মহাদেব উবাঁচ। 

নাভিজলে স্থিতো! ধীমান্ শক্তিনাড়ীং বিসর্জয়েৎ। 

হস্তাভ্যাং ক্ষালয়েন্নাড়ীং যাবন্মলবিনাশনং। 

প্রক্ষাল্য চোদরে দেবি নাড়ীঞ্চ বেশয়েত্ততঃ ॥ 

তে দেবি! সুধী সাধক নাভিমগ্ন জলে অবস্থিত হুইয়। শক্রিনাড়ীকে 

বহিষ্কৃত করত যাবৎ মল সম্যকৃরূপে ধৌত না হয়, তাবৎ করছার! 

্রক্ষালন করিবে। সম্পূর্ণরূপে প্রক্ষালিত হঠছুল তৎপরে উদরমধ্যে 

পুনরায় প্রবিষ্ট করাইতে হয় । * 

ইতি বহিদ্কতধৌতিঃ | 

* রুদ্রযামলে বন্কিতধোতি সম্বন্ধে যেরূপ বধিত আছে, তাহা এই 

স্থলে উদ্ধত হইল যথা,_- 

এ চাঁবশ্ঠং ক্ষালনঞ্চ কুর্ধযান্নাভ্যাদিনাধনং। 

..॥ নেউনীযোগমার্গেন নাড়ীক্ষালনতণ্পরঃ। 

ভবত্যেব মহাকালো রাজরাজেশ্বরো যথা । 
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বহিষ্কতধৌতেঃ ফলং। 
এষা ধৌতিঃ পরা গোপ্য। স্থরাণামপি ছুল্ল'ভ। ৷ 
ধৌতিমাত্রেণ হে দেবি দেবদেহং লভেন্নরঃ ॥ 

হেদেবি! এই ধোৌঁতি পরম গোপনীয় ইহা দেবগণেরও ছুষ্প ভ, 

এই ধোৌঁতির প্রসাদে মানব দেবদেক প্রাঞ্চ হইয়। থাকে। 

ইতি বহিষ্কতধোতে: ফলং। 

দন্তধোৌতিঃ | 

দস্তমূলং কিহ্বামূলং রন্ধঞ্চ কর্ণযুগ্ময়োঃ । 
কপালরন্ত্রং পঞ্চেতে দস্তধৌতিঃ বিধীয়তে ॥ 

দস্তধোৌতি পঞ্চবিধ ;--দস্তমূলধোতি, জিহ্বামূল ধৌতি, কর্ণরন্,ধৌতি, 
ও কপালরন্ধধৌতি। 

ইতি দস্তধেখতেতেদঃ | 

কেবলং প্রাণবায়োশ্চ ধারণাৎ ক্ষালনং ভবেৎ। 

বিনা ক্ষালনযোগেন দেহশুদ্ধির্ন জায়তে। 

ক্ষাললনং নাড়ীকাদীনাং কফপিত্বাদিনাশনং ॥ 

ষোগী ব্যক্তি অবশ্য ক্ষালনযোগ ও নাড়ীসাধন করিবে । নেউনীধোগ 

স্বারা নাড়ীক্ষালন করিতে হয়। ইহ দ্বারা মহাকালের ন্যায় ও রাজরাজে- 

শ্বরের ন্যায় ক্ষমতা জন্মে। কেবল প্রাণবাু ধারণা দ্বারাই ক্ষালন যোগ 
তয়। ক্ষালন ফেগ ভিন্ন দেহশ্ুদ্ধি হয় না। নাঁড়ী প্রভৃতি ক্ষালন 

করিলে কফপিতাদি দোষ বিনাশ পায়। ন্ 
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দত্তমূলধৌতিঃ | 
বিশুদ্ধয়। মৃদ্তিকয়া রসেণ খাদিরেণ বা । 

মার্জয়েদ্দস্তমূলঞ্চ যাবছৈ নিক্ষে দে! ভবেৎ ॥ 

পরিষ্কৃত মৃত্তিকান্বার৷ অথবা! খদিরের রস দ্বার] দত্তমূল মার্রন করিবে, 

যাবৎ দন্তের ক্লেদ দূর ন! হয়, তাবৎ মাজ্জন করিতে হয় । ইহাকেই দস্ত- 

মূল ধৌতি কনে । ৭ 

ইতি দস্তমূলধোৌতের্লক্ষণং | 

1 রুদ্রযামলে দত্তমূলধৌতির যেরূপ প্রমাণ লিখিত আছে, তাঁহা এই 
স্থলে উদ্ধত হইল যথা__ 

দত্তিযোগং ততঃ কু্ধ্যাৎ পশ্চাৎ সাধকসত্তমঃ | 

দভ্তধাবনকাঁলে তু যোগমেতং প্রকাশয়ে। 

দন্তধাবনকাষ্ঠন্ত্র সা্ধহস্তৈকসম্তবং। 
নাতিস্থুলং নাভিস্ন্মমং নবীনং নম্রমৃত্তমং | 

অপক্কং যত্বতো গ্রাহ্াং মুণালসদৃশং তরুং। 

গৃহীত্ব। দস্তকাষ্ঠং তং প্রাতঃকালে প্রভক্ষয়েৎ। 

দস্তকাষ্টা গ্রভাগঞ্চ কনিষ্ঠান্থুলি পর্ব চ। 
এবং দন্তাবলীভ্যাঞ্চ চর্বণং সুন্দরং চরেৎ। 

তৎ প্রক্ষাল্য চ নীরেণ শনৈনির্গমমাচরেত। 

শনৈঃ শনৈঃ প্রকর্তব্যং কায়বাকচিন্তশোধনং। 

শাৰক্ন যাতি কাণ্ঠাগ্রং নাভিমূলম্তরনাকুলং। 
তাবৎ লুক্্মতরং গ্রাহথমবশ্যং প্রত্যহঞ্চরেৎ। 
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দন্তমূলধৌতেঃ ফলং। 
দন্তমূলং পর! ধৌতিধোগিনাং যোগসাধনে। 
নিত্যং কুর্্যাৎ প্রভাতে চ দন্তরক্ষায় যোগবিৎ। 

দত্তমুলং ধাবনাদিকাধ্যেযু যোগিনাং শুভং ॥ 

যোগসাধন কার্যো দস্তমূলধৌতিই যোগিগণের পক্ষে শ্রেঠ। যোগবিৎ 
ব্যক্তি দন্তরক্ষার্থ গ্রতিিন প্রভাতে এই ধোতির আচরণ করিবে। 
দস্তমূলধৌতাদি কন্ধে যোগিগণের এই মত প্রশস্ত । 

| ইতি দস্তমুলধৌতেঃ ফলং। 

জিহ্বামূলধোতিঃ | 
তর্জনীমধ্যমানামা অললিত্রয়যোগতঃ 

বেশয়েদ্গলমধ্যে তু মার্জয়েল্লম্বিকামুলং | 

শনৈঃ শনৈন্মার্ঞযিতা কফদোষং নিবারয়েৎ ॥ 

তর্জনী, মধাম! ও অনামিকা এই অঙ্গুলীত্রন্ন একজ্র করিয়া গলার 

মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিয়া জিহ্বার মূল মাজ্জন করিবে। পুনঃ পুন: 

এই প্রকার কৰিলে কফদোষ বিনাশ প্রাপ্ত হয়। 

হৃদয়ে জলচব্রঞ্চ যাবৎ খণ্ডং নজ্ায়তে । 

তাবৎকালং সর্ববদিনে প্রভাতে রদসাধনং। 

হৃদয়ে কফভাগুস্তয খগুনং জায়তে বং । 

পবনাগমনে সৌখ্যং প্রাপ্ধোতি যোগী নির্ভরং ॥ 
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মার্জয়েন্নবনীতেন দোহয়েচ্চ পুনঃ পুনঃ 

তদগ্রং লৌহ্যন্ত্রেণ কষয়িত্বা শনৈঃ শনৈ ॥ 

নবনীতদ্বারা রসনাকে বাবম্বার মাঞ্জন ও দোহন করিবে এবং রসনার 

অগ্রদেশ লৌহ্যন্ত্র ধার পুনঃ পুনঃ আকর্ষণ করিয়া বহিষ্কৃত করিবে। 

নিত্যং কুষ্যাণ্ প্রযত্বেন রবেরুদয়কেস্তকে । 

এবং কৃতে চ নিত্যে চ লম্ষিকা দীর্ঘতাং ব্রজেৎ ॥ 

প্রতিদিন প্রভাতে ও সন্ধ্যাকালে সধত্বে জিহবামূল ধোৌঁতির অনুষ্ঠান 

করিবে । এই প্রকার করিলে লিহ্ব। দীর্থ হয়। 

জিহ্বামুলধৌতেঃ ফল: | 

এষা ধৌতিঃ পরা গোপ্যা যোগিনাং সিদ্ধিদা য়িকা | 

জরামরণরোগাদীন্ নাশয়েদ্দীর্ঘলন্থি কা ॥ 

এই জিহবামুূলধোৌতি পরম গোপনীম্প ও যোগীগণের সিদ্ধপ্রদ । ইহার 

প্রনাদে জরা, মৃত্যু ও রোগাি (ননাশশ্রাপ্ত ভইয়া থাকে। 

কর্ণরন্ধধৌতিঃ 

তর্জন্যনামিকাযোগান্মার্জয়েৎ কর্ণরন্ত্রয়োঃ | 

নিত্যমভ্যাসযোগেন নাদান্তরং প্রকাশয়েৎ ॥ 

'র্জজী,] ওনামিকা এই অন্গুশাছয় দ্বার৷ কর্ণবিবর মার্জন করিবে। 

প্রতিদিন এই ধৌতিযোগ আচরণ করিলে নাদাস্তর প্রকাশ হয়। 

ইতি কর্ণরদ্ধ ধৌতিঃ | 
১ 



৩২২ কাঁলীতন্ত্রম 

কপালরন্বধৌতিঃ | 

ৃদধাঙ্গ,ষ্টেন দগ্ষেণ মার্ছয়েদ্ভালরন্ত্রকং । 
এবমভ্যাসযোগেন কফদোষং নিবারয়েণ । 

নাড়ী নিশ্মলতাং যাতি দিব্যদৃষ্টিঃ প্রজায়তে। 

শিদ্রান্তে ভোজনান্তে চ দিবান্তে চ দিনে দিনে ॥ 

দক্ষিণ করের বৃদ্ধানুষ্ঠ দ্বারা কপালের রদ্ধ, মার্জন করিবে । এই যোগ 

অভ্যাস করিলে কফদোষ বিদূরিত হয়, নাড়ী নিশ্মল হয় এবং দেবতার 

ন্টার দুরদৃষ্টিশক্তি জন্মে। প্রত্যহ এই ধোঁতি নিদ্রাশেষে, আহারশেষে 

এবং সন্ধ্যাকালে করা কর্তব্য । | 

ইতি কপালরদ্ধ ধোঁতিঃ | 

হৃদ্ধোতিঃ। 
ত্রিবিধা ধৌতিরেষা স্তাদ্দগুবমনবাসসা । 

তত্তচ্চ সংপ্রবক্ষ্যামি শৃণুষ কমলাননে ॥ 

হে কমলাননে! হ্ৃদ্ধোতি ত্রিবিধ;--দগ্ডধোৌতি, বমনধোৌতি ও 

ৰাদধৌতি । ইহাদিগের লক্ষণাদি ক্রমে বলিতেছি শ্রবণ কর। 

ইতি হদ্ধোতে: প্রভেদঃ | 

দণ্ডবৌতিঃ | 

বেত্রদপ্তং রস্তাদণ্ডং হরিদ্বাদগুমেব চ। 

হন্মধ্যে চালয়িত্বা তু পুনঃ প্রত্যাহরেচ্ছনৈঃ ॥ 



কালীতন্ত্ঘূ ৩২৩ 

বেত্রদণ্ড, অথব1 হরিদ্রাদণ্ড কিন্বা রস্তাদণ্ড * হৃদয়ের মধ্যে বারম্বার 

প্রবেশ করাইয়৷ পরিচালন করতঃ বাহির করিয়া লইবে। ইহাকেই 
দগধোৌতি কহে । এই যোগ প্রথমতঃ মুছুপদার্থের দণ্ড হইতে শেষে 

ক্রমে ক্রমে কঠিন পদার্থের দণ্ড দ্বার! অভ্যাস করিবে। 

ইতি দণ্ডধৌতি:। 

৷ দণ্ডধৌতেঃ ফলং । 
কফপিত্তং তথা ক্রেদং রেচয়েদৃদ্ধবত্মন1। 

দণ্ডধৌতিবিধানেন হৃত্রোগং নাশয়েদ্ঞ্চবং ॥ 
ইতি দণ্ডধৌতেঃ ফপং। 

এই দগুধোতি দ্বারা কক, পিত্ত, ক্লেদ গ্রভীতি মুখ দিয়া বহির্গত হয় 

এবং ইহা দ্বার! হদ্রোগ বিনাশ পাইয়া! থাকে সন্দেভ নাই। 

বমনধোতিঃ । 

ভোজনান্তে পিবেছ্বারি চাকপৃর্ণিতং স্থধীঃ। 
উর্ঘদৃষ্টিং ক্ষণং কৃত্বা তজ্জলং বময়েৎ পুনঃ 
নিত্যমভ্যাসযোগেন কফপিত্তং নিবারয়েৎ ॥ 

আহারান্তে আক পৃরিয়। জল পান করিবে ॥ তদনস্তর ক্ষণকাল 

উদ্ধ দৃষ্টি করিয়া দেই জল বমন করিবে। প্রতিদিন এই ধোৌহিষোগ 
অভ্যাস শরণ কফ, পিত্ত প্রভৃতি বিনাশ পায়। 

ইতি বমনধোতিঃ | 

* নস্তাদণ্ড--কলার মাজ। 
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বাঁসধোৌতিঃ । 

চতুরঙ্গ লবিপ্তারং হ্স্তপঞ্চদশেন তৃ। 

গুরূপদিষ্টমার্গের সিক্তং বন্বং শনৈগ্রসেৎ। 

ততঃ প্রত্যাহরেচ্চৈত ক্ষালনং ধৌতিকন্ম তৎ॥ 

চতুরহ্গুলি বিস্তৃত ও পঞ্চদশ হম্য দীর্ঘ আর্ত বস্ত্র লই গুরুর 

উপদেশানুসারে ক্রমে ক্রমে গ্রাস করিবে । তদনন্তর পুনরায় ধীরে ধারে 

ভহা বাহির করিয়। ফোঁলিবে ! উহাকেই বাঁদধোতি কহে ।% 

হতি বালধোৌতি:। 

* নিরুত্তরতস্ত্রে বাসধৌতর [বষয় যেরূপ লিখিত আছে, তাহ! এই 

স্থলে উদ্ধত হইল ষথা-_ 

পারে চাষ্টান্,লপ্ষৈব দীর্ঘং দ্বাত্রিংশদীশ্বর । 

এ৩ৎ সুক্গমং স্থবসনং গৃহীত্বা কারয়েদ্যতী । 

জিতেক্দ্রিয়ঃ সদ কুর্ধ্যাজ্জ্ঞানধ্যাননিষেবণং ॥ 

জিতোন্দ্রয় যোগী ।নরন্তর অষ্টাঙ্গুণা বস্তুত ও দ্বাত্রিংশৎ অঙ্গুলী রি 

একখণ্ড সথক্ম বসন লইয়া! «ই ধৌতযোগ করিবে 

তন্ত্রাস্তরে অন্ত প্রকার লিখিত আছে যথা-_ 

চতুরঙ্গ লবিজ্তারং সুন্মনবস্্ং শনৈগ্রসেৎ। 
পুনঃ প্রত্যাহরেদেতৎ প্রোচ্যতে ধৌতিকর্মতৎ ॥ 

চারি অঙ্গুল বিসৃত স্থন্ম বন্ত্রথগ্ড ক্রমে ক্রমে গলার মধ্যে প্রবেশ 

করাইয়! পুনরায় বাহির করিয়] ফেলিবে। ইছারই নাম বাসধোতি। 

কুদ্রযামলে লিখিত আছে বথা-_ 
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বাসধৌঁতেঃ ফলং। 

কাসঃ শ্বাস: প্লীহা কুষ্ঠ কফরোগাশ্চ বিংশতিঃ। 

ধোৌতিকন্মনপ্রসাদেন গুদ্ধ্যন্তে চ ন সংশয় ॥ 

বাসধোতি দ্বারা কাস, শ্বাস, প্লীহা, কুষ্ঠ, বিংশতিবিধ কফরোগ 

বিনাশ পায় সন্দেহ নাই | * 

ইতি বাসধৌতেঃ ফলং। 

ধৌতিযোগং প্রবক্ষামি যৎ কৃত্বা নিন্মালো ভবেৎ। 

অত্যন্তগুহাং যোগঞ্চ সমাপ্তিকারণং নুণাং। 

যদি ন কুরুতে যোগং তদা মরামাপ্ন যাৎ। 

ধৌতিযেগং বিনা নাথ কঃ সিদ্যতি মহীতলে। 
সুন্মমাৎ সুদ্দমতরং বন্ধং দ্বাত্রিংশদ্ধস্থমান ৪ 

একহস্তক্রমেণৈন ষঃ করোতি শনৈঃ শনৈঃ। 

যাবদ্াত্রিংশদ্ধান্তঞ্চ তাব্তকালং ক্রিয়াঞ্চরেৎ ॥ 

এক্ষণে ধৌতি যোগ কথিত ভ্টনেছে। উহার মাচরণ করিলে যোগী 

নিশ্দল হয়। ইহা অতীব গোপনীয় এবং যোগগণের যোগলাধন সমাপ্তির 

কারণ। ধোঁতিযোগ দ্বারা মুত্তাহীন ভওয়া যায় এবং ইভা ব্যতিরেকে 

যোগসিদ্ধি হইবার সম্ভব নাই। দ্বাত্রিংশৎ তস্ত দীর্ঘ, অতি স্ুক্ম বসন 

এক এক হস্ত প্রমাণে ক্রমে ক্রমে গলাধঃকরণ করিবে । যাব এই নমত্ত * 

গ্রাসিত না হয়, তাবৎ এরূপ করিবে । ক্রমে বারিমংঘোগে এ বস্ত্র গিলিয় 

তৎপ.র পুনরায় বাহির করিয়া ফেলিতে হয়; ইহাকেই বাদধোতি কছে। 

* রুদ্রযামলে ইহার ফলসম্বন্ধে এইরূপ (লিখিত আছে যথা-_ 
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মুলশোধনং | 

অপানঞ্ুরতা তাবৎ যাবন্মুলং ন শোধয়েৎ। 

তন্মাৎ সব্ব প্রযত্বেন মূলশোধন মাচরেৎ ॥ 

থাবত মুলশোধন না হয়, 1 তাবৎকাপ অপানের £ কুটিগতা বিদ্যমান 

থাকে) 'এউ জুরহা বিপাশার্থ সযঙ্তে মূলশোধনধৌতির আচরণ কবিবে। 

পীতমূলস্ত দণ্চেন মধামাঙগ,লিনাপি বা। 

যত্বেন ক্ষালয়েদ্ গুহাং বাগিণা চ পুনঃ পুনঃ ॥ 

এততক্রিয়া প্রয়োগেণ যোগী ভবতি তর্ক্ষণাৎ। 

ক্রমেণ মন্ত্রী সিদ্ধ; স্তাৎ কালজালবশং নয়েৎ ॥ 

এই বানধোৌতির আঢরণ দ্বারা মাশু যোগী হওয়া যাইতে পারে এবং 

ক্রমে মন্ত্রীর মন্ত্রসিদ্ধি হয়। 

তন্ত্রাস্তরে লিখিত আছে যথা-- 

গুলত্বরপ্লীহাকুষ্টং কফপিত্তং বিনশ্যৃতি . 
আরোগ্যং বলপুষ্টিশ্চ ভবেত্ৃস্ত দিনে দিনে ॥ 

বাসধৌতি অনুষ্ঠান দ্বার গুল, জর, প্লীহা, কুষ্ঠ, কফ, পিত্ত প্রভৃতি 

বিনাশ পায় এবং দিন দিন নীরোগিতা, বল ও পুষ্টি জন্মে । 

1 মূলশোধন অথাৎ গুহাদেশপ্রক্ষালন। 

1 অপান-_-গুহাদেশছ্থ বাযু। 
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পীতমূল * অথবা মধ্যমাঙ্ুলী স্বারা সযত্বে জল দিয়! পুনঃ পুনঃ 
গুহাদেশ ধৌত করিতে হয় । 

ইতি মূলশোধনং । 

মূলশোধনস্য ফলং । 

বারয়েৎ কোন্টকাঠিগ্ঠমামাজীরনং নিবারয়েৎ। 

কারণং কান্তিপুষ্ট্যোশ্চ দীপনং বহ্ছিমগ্লং ॥ 

এই মূলশোধনের আচরণ করিলে কোষ্ঠকাঠিস্ত ও আমাশীর্ণ দোষ 
বিনাশ প্রাপ্ত হয়, দেঠের কান্তি ও পুষ্টিবাধন হয়া থাকে এবং জঠরাগ্রির 

প্রদীণ্ডি হয়। 

ইতি মুলশোধনস্য ফলং। 

বন্তিযোগঃ। 

জলবস্তি; শুকষবস্তিবস্তিঃ শ্যাদ্দিবিধা স্মৃতা। 

জলবস্তিং জলে কুধ্যাচ্ছুবস্তিং সদ] ক্ষিতো । 

বস্তি দ্বিবিব ;--জলবনস্তি ও শুক্কবস্তি। জলবস্তি সলিলে এবং 

শুর্ধবস্তি স্থলে করিতে হয়। 

ইতি বস্তিযোগন্ত ভেদঃ | 

জলবস্তিঃ। 
নাভিনিম্জলে পায়ুং ন্স্তনালোৎকটাসনং । 

আধীরাদ্ভগ্গনং কু্ধ্যাৎ ক্ষালনং বস্তিকর্্ম তত ॥ 

পীতমূল-_হরিদ্রার মূল 
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নাভিজলে নিমগ্ন হইয়। উতৎ্কট|ননে উপবেশন পূর্বক গুহাদেশ ক্ষালন 

করিবে এবং আধার হইতে ভঞ্চন অর্থাৎ কর দ্বার আকুঞ্চন ও প্রসারণ 

করিতে হইবে। ইহার নাম বন্তিকর্ম। « 

তি জলবস্তিঃ। 

জলবস্তে? ফল্হ | 

গুল্প্রাচোদরী রোগা বাতপিস্তকফোঞ্ডবাঁঃ। 

বস্তিকশ্মপ্রভাবেণ সর্ববারাগক্ষায়া ভবে ॥ 

এই জলবন্তিপ্রসাদে গুল, প্রা, উদ্রীরোগ, বাত পিত কফজাত 
রোগ ক্ষয় প্রাপ্প হইয়া থাকে । 

৬ পা আক জপ পাপ পপ লন এ পিল তত প সপ ৭ পট পিপিপি পপ শত শশ ২ তি শি ০০ শপ সস এজি শি শপ ক সপ অপি ঞ ও ৮৩7 পীর 

* ওস্ত্রাম্তরে জণবন্তির প্রণালী । যেরূপ প 1পখিত দা ভা সাধারণের 

বিদ্িতার্থ এই স্থলে উদ্ধত হইল, যথ1 -- 

নাভিমগ্রজলে পায়ুং ন্স্তবানুৎকটাসনং ॥ 

আকুঞ্চনং প্রসারঞ্চ জল্বস্তিং সমাচরেশ ॥ 

নাভিমগ্ন জলে অর্বস্থত ইইয়া উৎ্কটাসনে উপবেশন পূর্বক গুসথদেশ 

আকুঞ্চন ও প্রসারণ করিবে। ইহাকেত জলবান্ত কহে। 

বস্তিং পশ্চিমোস্তানেন চালয়িত্বা শনৈরধ? | 

অশ্বিনীমুদ্রয়া পায়ুমাকুঞ্চয়েৎ প্রসারয়ে॥ 

পশ্চিমোত্তান আনমনে সমাসীন হইয়া ক্রমে ক্রমে অধোদিকে বন্তি 

চালিত করত: অশ্বিনীমুদ্রাযোগে গুহ্দেশ আকুঞ্চন ও প্রসারণ করিবে। 

ইহারই নাম জলবস্তি। | 
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ধাতিক্দিয়ান্ত;করণপ্রসাদং 

দণ্যাচ্চ কাস্ছিং দহনপ্রদীন্তং | 

আশষদোষোপচয়ং নিহন্যা- 

দত্যস্তমানং জলবস্তিকম্্ম ॥ 

এই জলবস্তির আচরণ করিলে ধাতু, ভন্দরিয় ও অন্তঃকরণের প্রসঙ্গত 

জন্মে, দেহের কাস্তি ও পুষ্টি বন্ধিত হয়, অগ্নি বৃদ্ধি পায় এবং শারীরিক 

দোষরাশি ধ্বংম হভয়া থাকে । 

হতি জলবন্তেঃ ফলং। 

* তন্ত্রান্তরে জলবপ্তির ফগ যেরূপ পিখিত আছে, তাহ! এন স্থূগে 

প্রকাশিত রহিল) 

এবমভ্য।সযোগেন কোষ্ঠদে ৰং ন বিদ্যাতে | 

বিবদয়েজ্জঠবাগ্রিং আমবাতং বিনাশয়েৎ ॥ 

এই জনবন্তিযোগ অভ্যাস স্ারা কোষ্ঠপোষ বিদুরিত হয়, উদদাপ্সি 

বৃদ্ধি পায় এবং আমবা বিনষ্ট হইয়া! থাকে। 

প্রমেহঞ্চ উদ্বাবর্তং ভ্রুরবায়ুং নিবারয়েত। 

ভবে স্বচ্ছনাদেহশ্চ কামাদবসামা। তবেং ॥ 

এই জলবন্তি যোগ অন্যাস করিলে প্রমেহ এ উদাবর্ত রোগ বিনাশ 

প্রাপ্ত হয় এবং ক্রেরবাদু নিবারিত হইয়। থাকে! এই যোগ অভ্যাস 

দ্বারা যোগী স্বচ্ছন্দদেহে নির্বিষ্বে অবস্থিতি করতে পারে এবং সেই 

ফোগী কামদেবের ন্যায় কাস্তিমান্ হয় সনদে নাই। 
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নেতিযোগঃ | 

সুত্রং বিতস্মথিমাত্রন্ত নাসানালে প্রবেশয়েৎ। 

মুখেন গময়েচ্চৈষা নেতি? স্যাৎ পরমেশ্বরি 

কপালবেধিনী কা দিব্দৃষ্টিপ্রদায়িনী। 

য উদ্ধং জায়তে রোগে শময়ত্যাশু ত* নেতিঃ ॥ 

নাসানালমধ্যে অদ্ধ হস্ত সুত্র প্রবিষ্ট করাইয়া মুখের মধ্যে আনয়ন 

করিবে । ইঞারই নাম নেতিযোগ | ইহার প্রসাদে দিব্য দৃষ্টি লাভ 

ভয় এবং শিরঃপীড়া বিদপি-ন হষ্টয়। থাকে । ৯ 

ই নেতিযোগত | 

* নেতিযোগবিধানানি শৃণুষ্ বীরপুজিত । 

যেন সর্ববমস্তকস্থকফানাং দাতনং ভবেৎ। 

বুক্ষনসূত্রং দৃঢ়তরং প্রদগ্যান্নাসিকাবিলে। 

মুখরন্ধ্রে সমানীয় সন্ধানেন সমাশ্রয়েৎ । 

পুনঃ পুনঃ সদ যোগী যাতায়াতেন ঘধয়েৎ। 

ক্রমেণ বদ্ধনং কুষ্যাৎ সূত্রস্য পরমেশ্বর । 

নেঠিযোগেন নাসায়। রন্ধং নিম্মলকং ভবেৎ। 

বায়োর্গমনকালে তু মগান্থখমিতি গ্রভো ॥ 

ইতি রুদ্রধামলে । 

নেতিষোগ প্রভাবে মন্তকের কফ বিদুরিত হুয়। নাসিকাবিবরের 

মধ্যে অতিদৃঢ় হুমম সুত্র দিয়া মুখবিবরে আনিয়া পুনঃ পুনঃ প্রবেশ ও 
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নেতিযোগস্ত কলং। 

সাধয়েন্সেতিকম্মীণি খেচরীসিদ্ধিমাপ্র,য়াৎ। 
কফদোষং বিনশ্যন্তি দিব্যদৃষ্টিঃ প্রজগায়তে ॥ 

নেতিকম্ম মাধন করিলে খেচরীসিদ্ধি লাভ হয়, কফদোষ বিনাশ 

পায় এবং উত্তম দৃষ্টি হইয়া থাকে। 

হতি নেতিযোগগ ফলং। 

লৌনিকীযোগঃ | 

ভূমাদাবতিবেগেন তুন্দং সব্যাপসব্যত?। 

নতাংসে। ভ্রাময়েদেষা লৌলী স্যাৎ পরমেশরি ॥ 

নিগম দ্বারা ধর্ষণ করবে । এই সথত্রের পরিমাণ ক্রমে বাড়াতে তয়। 

নেতিযোগ দ্বারা নাসাছিদ্র নির্মল হম এবং শ্বাসবাদুর যাতায়াতকাপে 

মহ! আনন্দ জন্মে। 

বিতস্মিমানং সু্মনসুত্রং নাসানালে প্রবেশয়েৎ। 

মুখারিগয়েৎ+ পশ্চাৎ প্রোচ্যতে নেতিকন্ম তৎ ॥ 

ইতি তন্বান্তরে। 

অধ্ধহস্তপ্রমাণ সুশ্ম সৃজ্মর নাপিকার মৃধো প্রবেশ করাইয়া পরে 

মুখ দিয়া বহির্গত করিবে! ইচার নাম নেতিকম্ম। 
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অতি বেগসহকাবে বাম ও দক্ষিণভাগে উদরের নিয় অংশকে চালিত 

করিবে। ইহার নাম লৌলী। * 

ইতি লৌলীযোগ:। 

লৌলীযোগস্ত ফলং। 

মন্দাগ্নিসন্দীপনপাচকাদি- 

সন্দীপকানন্দকরী সদৈব। 

অশেষদোষামবশোষণী ৮ 

হঠক্রয়ামৌলিরিয়ঞ্চ লৌলী ॥ 

লৌলিযোগ সাধন করিলে মন্দাগ্সি বিদুরিত হয়, পাচকশক্তি বৃদ্ধি পায় 

এবং দেহের যাবতীয় দোষ নই হনয়! প্রফুল্ল তার উৎপত্তি হইয়া থাকে। 

ইতি লৌলিযোগস্য ফলং। 

ভ্রাটকং | 

নিমেষাণি পরিত্যজা স্ুক্মনদ্রব্যং নিরীক্ষয়েৎ। 

যাবদশ্রাণি পতস্তি ত্রাটকং কথ্যতে বুধৈঃ ॥ 

% অমন্দবেগে তুন্দঞচ ভ্রাময়েহুতপার্খয়োঃ। 

সর্ববরোগান্লিহস্তীহ দেহানলপিবদ্ধনং ॥ 

ইতি তন্ত্রান্তরে। 

অত্যন্ত বেগে উদ্রকে ছুইদিকে সঞ্চাণিত করিবে ইহার নাম 
লৌলীযোগ। ইহাদ্বারা ফাবতীয় রোগ বিদ্ুরিত হয় এবং দেহের অগ্নি 

বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। | 
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যাবৎকাল নেত্র হইতে অশ্রপতন না হয়, তাবৎকাল নিনিমেষে সুক্ষ 

জ্রব্যদর্শন করিবে । ইহাকে ভ্রাটক যোগ কহে।* 

ইতি ভ্ত্রাটকং। 

ব্রাটকম্ত ফলং। 

অভ্যাসাৎ শাস্তবী মুদ্রা সিদ্ধত্যেব ন সংশয়ঃ। 

নেত্ররোগো বিনশ্যেত দিব্যদৃষ্টিশ্চ জায়তে॥ 

এই ত্রাটকষোগ অভ্যান করিলে শাস্তবী মুদ্রা দিদ্ধ হয়, নেত্ররোগ 
বিনাশ পায় এবং দিব্য দৃটি জন্মে দন্দেহ নাই। 

ইতি ভ্রাটকস্য ফলং। 

কপাঁলভাতিঃ | 

বাতক্রমেণ বুযুৎক্রমেণ শীৎক্রমেণ বিশেষতঃ । 

ভালভাতিম্ত্রিধ! প্রোক্তা কফপদোষবিনাশিনী ॥ 

* নিরীক্ষে্লিশ্চলদৃশা সুন্মমলক্ষ্যং প্রযত্বুতঃ। 
অশ্রুসম্পাতপর্ধ্যন্তং ত্রাটকং তন্মহেশ্বরি । 

যত্বৃতস্ত্রাটকং গোপ্যং যথা হাট কপেটিকা ॥ 

ইতি তস্ত্রাম্তরং | 

যাবৎ চক্ষে জল পতিত না হয়, তাবৎ স্থিরদৃষ্টিতে সত্বে কোন সুক্ষ 
লক্ষ্য দ্রব্য দর্শন করিবে। ইহার নাম ভ্রাটক। ইহা কাঞ্চনপেটিকাবৎ 

গোপনে রাখিবে। 
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কপালভাতি ভ্রিবিধ;--বাতক্রমকপালভাতি, বুৃতক্রম কপালভাতি 
এবং শীৎক্রম কপালভাতি। এই ত্রিবিধ কপালভাতি দ্বারা কফদোঁষ 

বিনাশ পায়। 

বাতক্রমকপালভাতিঃ । 

প্রাণং চেপিড়য়া পিবেনিয়মিতং ভূয়োইম্যথা রেচয়েৎ 

গীতা! পিঙ্গলয়া সমীরণমথো ভূয়স্ত্যজেদ্বাময়া। 
সুধ্যাচন্দ্রমসোরনেন বিধিন| বিশ্বদ্বয়ং ধ্যায়ত; 

শুদ্ধ। শাড়ীগণ! ভবস্তি যমিনে। মাসত্রয়াদৃর্ধীতঃ ॥ 

বাম নাপিকারদ্ষে, বামু আকর্ষণ পূর্বক দক্ষিণ নাসাপথে রেচন 

করিবে এবং দক্ষিণনাসারন্ধে, বায়ু আকধণ পূর্বক বাম নাসাপথে রেচন 

করিবে । তিনমাস যাবৎ এই প্রকার সাধন করিলে নাড়ী সকল বিশুদ্ধ 

হয়। ইহার নাম বাতক্রমকপালভাতি | * 

ইতি বাতক্রমকপালভাতিঃ | 

* বন্ধপল্লাসনে! যোগী প্রাণং চন্দ্রেণ পৃরয়েৎ। 

পুরকঞ্চ তথ! কৃত পুনঃ সৃর্ধ্যেণ রেচয়েৎ। 

প্রাণং সূম্যেণ চাকষ্য পুনশ্চন্দ্রেণ রেচয়েৎ। 

ফেন ত্যজেচ্চ তেনৈব পৃবয়েদবিরোধতঃ । 
রেচয়েচ্চ ততোন্যেন রেচয়েচ্চ ন বেগতঃ ॥ 

পর ইতি গ্রহযামলে। 
পল্মাসনে সমালীন হুইয়! বামনাসাপুট দ্বারা বায়ু পূরণ করিয়া দক্ষিণ 

নাসা দ্বারা রেচন করিবে এবং দক্ষিণ নাসাপুট দ্বার! বাধু পুরণ করিয়া 
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ব্ুত্ক্রমকপালভাতিঃ | 

নাসাভ্যাং বারি সংকৃষ্য পুনম্মুখেন রেচনং। 

পায়ং পাফং ব্যুৎক্রমেণ কফদোষং বিনাশয়েৎ ॥ 

নানাদয় দ্বারা বারি আকর্ষণ পূর্বক মুখ দিয়া রেচন করিবে এবং মুখ 

দ্বার। বারি লইয়! নাপাঘণ্র দ্বারা রেচন করিতে হইবে। মুহ্মুঃ 'এই 
প্রকার করিলে কফদোষ বিনাশ পায় । ইহার নাম বুযুৎক্রম কপালভাতি। 

ঈতিবুতক্রমকপালভাতিঃ | 

বামনাসাছ্ারা রেচন করিতে হইবে । ষে নাসা দ্বারা রেচন করিবে, 

সেই নাসাদ্বারা অবিরোধে পুরণ করিবে ও তাচার অন্য নাসাপ্ধার। রেচন 
৮ 

করিত হহবে। কিন্ত বেগে রেচন করিবে না। 

ততো দক্ষিণহস্তস্তাপ্ঙ-ষ্ঠেন তু পিঙ্গলাং । 

নিরুধ্য পুরয়েদ্বায়ুমীড়য়। তু শনৈঃ শনৈঃ । 
ততস্ত্যজেৎ পিঙ্গলয়! শনৈরেব ন বেগতঃ | 

পুনঃ পিঙ্গলয়াকৃত্য পুরয়েৎ পবনং শনৈঃ | 
পূরম্িত্ব। যথাশক্তি রেচয়েন্মারুতং শনৈঃ ॥ 

ইতি তন্ত্ান্তরে | 

ইড়য়৷ পুরয়েছ্বায়ুং রেচয়েৎ পিঙ্গল! পুনঃ । 

পিঙগলয়। পুরয়িত্ব। পুনশ্চন্দ্রেণ রেচয়েৎ। 

পুরকং'রেচকং কৃত্বা বেগেন ন তু চালয়েৎ। 

এবমভ্যাসযোগেন কফদোষং নিবারয়েৎ ॥ 

ইতি তন্ত্াস্তরে | 
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শীতক্রমকপালভাতিঃ | 

শোষণেন জলং গীত্বা' নাসানালৈব্বিরেচনং। 

অভ্যাসাজ্জায়তে মৃত্তিঃ কামদেবমম। প্বং। 
জরা বিনশ্বাতে চৈব বাদ্ধিক্যঞ্চ ন জায়তে। 

কফদোষা বিনশ্বান্তি ভবে স্বস্ছন্দবিগ্রহঃ ॥ 

মুখ দ্বারা শোষণ কারয়া জল গ্রহণপৃর্বক নাসারদ্ধ, ভ্বারা রেচন 

করিবে। এই যোগ অভ্যাস করিলে কন্দপের ন্যায় কাস্তি হয়, জরা 

বিনাশ পায়, বার্ধক্য জন্মে না, কফদোষ দুর হয় 'এবং দেহ স্বচ্ছন্দ 

হইয়। থাকে । 
ইন্দি শীৎরুমকপালভাত্বিঃ | 

জ্রীমহাঁদেব উবাচ । 

কথিতং তে মহ।দেবি যত পুষ্টং পরমেশ্বরি ! 
ইতি জ্ঞাত্বা। মহেশানি শুখং লভম্ব চাত্মনি ॥ 

মহাদেব কহিলেন, হে পরমেশ্বরি ! ভুমি আমার নিকট থাহ। 

(জিজ্ঞান। করিঘাছলে, তৎ সমন্তই কানন চাবলাম। এই সকল সম্যক্ 

অবগত হুইয়! আনন্দ লাভ কর। 

শ্রীপার্বত্যুবাঁচ। 

ধ্যানষোগং মহাদেব শ্রোতুমিচ্ছামি সাম্প্রতং। 

তথ্বদস্য মহেশান যগ্তস্তি করুণা ময়ি ॥ 
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পার্বতী কহিলেন, হে মহেশ্বর ! সম্প্রতি ধানযোগ অবগত হইতে 

বাসনা হইতেছে; আমার প্রতি য্দ আপনার করুণ। বিস্তমান থাকে, 

তাহ! হইলে উহ! কীর্তন করুন। 

শ্রীমহাদেব উবাচ । 

ধ্যানস্ক ত্রিবিধং প্রোক্তং স্থুলং সৃঙ্ষনং জ্যোতিস্তথা । 
মুত্তিময়স্ত প্রথমং স্ুন্ষমং বিন্দুময়স্তথ] । 

জ্যোতিন্তেজোময়খৈব ধ্যানস্ত ত্রিবিধং মতং ॥ 

মহাদেব কহিলেন, হে পার্বতি ! ধ্যান অ্রিবিধ। শুব, হুশ ও 

জ্যোতিন্মগ | যাহাতে মৃত্তিমম হঞ্টদেবতাকে কিন্ব। পরম গুরুকে চিন্ত! 

কর! যার, তাহার নাম স্ুলধাান 7 যাহাতে বিন্দুময ব্রদ্ষকে ধ্যান করিয়! 
দর্শন করিবার ক্ষমতা জনে, তাহার নাম ল্ক্্ধ্যান এবং যাহা 

বারা তেজোময় ব্রহ্ম ব। প্রকৃতিকে চিন্ত। করা যায়, তাহাকে 

জ্যোতিধ্যান কহে । 

ধ্যানানি চ প্রোক্তানি তন্ত্রে তন্ত্রে মহেশ্বরি। 

তথাপি তব প্রীত্যর্থমুদ্ধ তানীহ পার্ববতি ॥ 

হে পার্বতি!,আমি অন্তান্ত তস্্রে এই ভ্রিবিধ ধ্যান কীর্তন করিয়াছি? 

তথাপি তোমার শ্রীতিহেতে পুনরার সেই সকল এই স্থানে উদ্ধৃত 

করিলাম । 

১৬ 
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স্থুলধ্যানং | 

স্বকীয়-হাদয়ে ধ্যায়েৎ স্রধামাগরমুত্তমং | 

তন্মধ্যে রত্বদ্বীপন্থ স্বরত্ববালুকাময়ং। 

চতুর্দিক্ষু নীপতরু্বহুপুষ্পসম ম্বিতঃ। 

নীপোপবনসংকুলে বেষ্টিতং পরিখা ইব। 
মালতীমল্লিকাজা তীকেশরৈশ্চম্পকৈস্তথা । 

পারিজাতৈ; স্থলৈঃ প্ঘৈরন্ধামো দিত দিআুখৈঃ। 
তন্মধ্যেসংস্মরেদযোগী কল্পবৃক্ষং মনোহরং। 

চতৃঃশাখা চতুর্বেদং নিত্যপুষ্পফলাম্বিতং। 

ভ্রমর? কোকিলাস্তত্র গুপ্তাস্তি নিগ্দত্তি চ। 
ধ্যায়েতত্র স্থিরো ভূত্বা মহামাণিক্যমণ্ডপং। 

তম্মধ্যে তু স্মরেদ্যোগী পধ্যঙ্কং স্থমনোহরং । 

তত্রেষ্টদেবতাঁং ধ্যায়েদ্ যদ্ধ্যানং গুরুভাষিস্তং। 

যন্য দেবস্ত যদ্রেপং যথা তৃষণবাহনং। 

তদ্দেপং ধ্যায়তে নিত্যং স্থুলধ্যানমিদং বিছুঃ | 

যোগী চক্ষু নিমীলন পুর্বক আপনার অস্তরে এই প্রকার ধ্যান করিবে 

যে, অঙ্গুত্বম সুধারাশি-পরিপুর্ণ একটা মহামুদ্র বিস্তৃত রহিয়াছে । সেই 
সমুদ্রের মধ্যে 7ত্বদ্ধীপ স্থশোভিত। তাহাতে রতুময় বালুকা পু অপূর্ব 

কান্তি বিশ্তার করিতেছে । রত্বীপের চারিদিকে কাদম্ববৃক্ষ সমূহ দ্বার! 

পরম শোভ] সম্পাদিত হইতেছে । অসংখ্য অসংখ্য বদগ্ধপুষ্প বিকসিত 

হইয়া কদববৃক্ষকমুহকে সংস্কৃত করিয়া রৃহিয়াছে। এই বদম্ববনের 
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চারিদিকে মালতী, মল্লিকা, জাতী, নাগকেশর, বকুল, চম্পক, পারিজাত, 

স্থলপদ্ম ইত্যাদি নানাপ্রকার পুশ্পবুক্ষ সকল পরিখার সায় পরিবেষ্টিত 

করিয়। রহিম্মাছে। এই সমস্ত মালতীমাল্পকাদ কুহ্থমসমুছের গন্ধে সমস্ত 

দিষ্বগুল আমোদিত হইতেছে । এই কাননের অভ্যন্তরে মনোহর 

করপতরু বিছ্যমান। তাহার চারিবেদময় চা!রটা শাখ।। এ শাখাপল্লবে 

নিতা সপ্তোজাত ফল ও অয্ান কুস্ত্রমপুঞ্জ বিরাঞজিত রহিয়াছে । প্রতি 

শাখা, কিশলয় ও মঞ্জরী গ্রভৃতিতে ভ্রমরকুল মধুর গুঞ্জন ও কলনাদী 

কোকিলগণ শ্রবণমুখকর ধ্বনি করিতেছে । এই কল্পতক্ষর ছায়ানুশীতল 

তলদেশে মহামাণিকাময় প্রদাপ্ত একটী মগ্প বিরাজিত। তদুপরি 

অতীব চি্রমুগ্ধকর পধাঙ্ক বিমান । সেহ পর্যাঙ্কের উপরিভাগে শ্বীয় 

হইদেবতা বিরাজমান রহিয়াছেন। সেই হদেবতার ধ্যান, রূপ, ভূষণ, 
বাছন ই৬াদি ঘে প্রকার গুরু উপদেশ দিয়াছেন, সেই প্রকারে প্রত্যহ 

ধ্যান করিবে । ইভারই নাম পুলধযান। & 

৯ সহআদলকমলে সকলশীতরশ্মিপ্রভং | 

বরাভয়করানুজং বিমলগন্ধপুষ্পোক্ষিতং। 

প্রসন্নবদনেক্ষণং সকলদেবতারূপিণং | 

স্মরেচ্ছিরসি হংসগং তদভিধানপূর্ববং গুরুং ॥ 
ইতি নীলতন্ত্রে। 

শিরঃপদ্মে সহত্রারে চন্দ্রমধলমধ্যকে। 

অকথাদিত্রিরেখীয়ে হংসমন্ত্রন্বপীঠকে। 

ধ্যায়েরিজগুরুং বীরে। রজতাচলসন্নিভং | 

পল্লাসীনং শ্মিতমুখং বরাভয়করাম্ুজং । 
শুরুমাল্যাম্বরধরং শুর্লগন্ধানুলেপনং | 
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তেজোধ্যানং। 

কথিতং শ্ুলধ্যানস্ত তেজোধ্য।নং নিবোধ মে। 

যপ্রসাদাত যোগসিদ্ধিরাত্মগ্রত্যক্মমেব চ। 
মূলাধারে কুণ্ুলিনী ভূঙ্গগাকারবূপিণী । 

জীবাত্ম। তিষ্ঠতি তত্র প্রদীপকলিকাকুতিঃ | 

ধ্যায়েতেছোময়ং ব্রহ্ম তেজোধ্যানং পরাপরং ॥ 

বামোরুস্থিতয়া র€ রক্তশক্ত্যালিকঙ্গতবিগ্রহং । 

তয়া স্বদক্ষহস্তেন ধৃতচারুকলেবরং। 

বামেনোতৎপলধারিণ্য। শ্বরক্তবসনঅ্রজা। 

সিতরক্ত প্রভাং বিভচ্ছিবনুর্গাম্বরূপিণং। 

পরানন্দরসাপূর্ণং স্মরেত্তম্নামপুর্বকং । 
বারত্রয়ং সমুচ্চাধ্য হসখফ্রেং ততংপরং। 

হসক্ষমলবরযুং হসখফরং হেসৌন্ততঃ। 
অমুকানন্দনাথান্তে অমুকীদে ব্যনন্তরং। 

অন্বাশ্ীপাদুকাং দত্বা! পুজয়ামি নমোস্তকঃ ॥ 
ইতি রুদ্রধামলে । 

প্রাতঃশিরসি শুরুহজে ছিনেত্রং দ্বিভুজং গুরুং | 

বরাভয়করং শান্তং ম্মরেত্তস্লামপূর্ববকং ॥ ইতি বিশ্বসারে । 
পহজ্দলপল্পস্থং অস্তরাত্মানমুজ্জলং। 

তন্যোপরি নাদবিন্দোশ্মধ্যে সিংহাসনোজ্জলে । 

তত্র নিজগুরুং নিত্যং রজ্জতাচলসন্লিতং | 

বীরাসনসমাসীনং সর্ববাভরপভৃধিতং। 



কালীতন্ত্রম ৩৪১ 

হে পার্ধতি ! শ্থুলধ্যান কথিত হইল, অধুনা তেজোধ্যান শ্রবণ কর। 

ইছার প্রদাদে যোগনসিদ্ধ ও আত্মপ্রত্যক্তা জন্মে। গুহগ্রদেশ ও 

লিজমুলের মধাব্ী মূলাধারকমলে তুঙ্গঙ্গিনীর আকারে কুগ্ুলীশক্তি 
শপ সপী পাশ পশিশিপাাপিাশা শশা ১ শশা পি - শশী টি শা শট পাপী শীশিশীশিশাশ্প শি পিসী পিপাসা পি পপপশী পিসি পসি 

শুরুমাল্যান্বরধরং বরদাভয়পানিনং। 

বামোরুশক্তিসহিতং কারুণ্যেনাবলোকিতং । 

প্রিয়য়া সব্যহস্তেন ধৃতচারুকলেবরং। 

বামেনোৎপলধারিণ্য। রক্তাভরণভূষয়। 
জ্ঞানানন্দসমাধুক্তং স্মারেত্তন্লামপূর্বকং ॥ 

ইতি কস্কালমালিনীতন্ত্রে। 

সহকারে মহাপন্মে কর্ণিকায়াং বিচিন্তয়েৎ। 

বিলগ্রসহিতং পদ্মং দ্বাদশৈর্দিলসংযুতং। 

গুরুবর্ণং মহাতেজে দ্বাদশৈধঁজভাধিতং। 

হসক্ষমলবরধুং হসখফ্রেং যথাক্রমং | 

তন্মধ্যে কর্ণিকায়াস্ত অকথাদিরেখাত্রয়ং। 

"হলক্ষকোণসংযুক্তং প্রণবং তত্র বর্ততে । 

নাবিন্দুময়ং পীঠং ধ্যায়েন্তত্র মনোহরং। 

তত্রোপরি হংসধুগ্মং পাদুকা তত্র বর্ততে। 

ধ্যায়েত্ুত্র গুরুং দেবং দ্বিভুজঝ ত্রিলোচনং । 

শ্বেতাম্বরখরং দেবং শুর্ুগন্ধান্থলেপনং। 

শুরুপুষ্পময়ং মাল্যং রক্তশক্তিসমন্থিতং । 

এবংবিধগুরুধ্যানাৎ স্থুলধ্যানং প্রসিধ্যতি॥ ইতি তত্ত্াস্তরে। 



৩৪২ কাঁলীতন্ত্র্ 

বিরাঞ্জিত আছে। এস্কানে জীবাগ্া দীপকণ্লকাকারে অবস্থিত । এই 

স্থলে তেদোবরণী বঙ্গে চিন্তা করিবে । হচাবই নাম তেদোপ্যান। * 

সুন্মনধ্যানং । 

তেজোধ্যানং ময়। প্রোক্তং সৃক্ষধ্যানং নিশাময় । 

জাগ্রতী কুণডলী স্য।চ্চ ভাগ্যেন যন যোগিন?। 

আত্মনঃ সহযোগেন চক্ষুরন্ধাদ্বতিরগতা | 

বর্ষরন্ধে। সহঅ্দপবিশি্ মহম্র/রনামে এবটী মহাপদ্ম আছে । এই 

প্রকার চিন্তা করিতে হইবে যে, ভাভার কার্কা অর্থাৎ বীজকোষের 

অভ্যন্তরে অন্য এবটী দ্বাদশ দলবি!শট গু মাছে । এই গক্স শত্রবর্ণ ও 

অতীব দীঞ্চমান্। এই কমলের দ্বাদশটী দলে যথাক্রমে এ সক্ষমলবর 

যুংহ সখ ফ্রেং এই ভ্বাদশটী বীজ আছে। এহ দ্বাদশদলকমলের মধ্যে 

কর্ণিকাতে অক খএহ বর্ণ £ফে তিনটী রেপ এবং হ লক্ষ এই বর্ণআয়ে তিনটা 

কোণ সংযুশ্ত আছে। ভঠার মধ্যস্থপে প্রণব বিদ্তমান। এই স্বানে নাদবন্দুময় 

মনোরম একটী পীঠ আঙে। এ পীঠেব উপরে দুটী হংস আছে । এই 
স্থানে পাদুক অবস্থিত । এহ স্থলে গুরুদেব বিরাজমান। তহার হই হস্ত, 

তিন নেত্র, পরিধান শুভ্র বসন, দেহ শ্বেতবর্ণ গন্ধদ্রব্যে অন্রলিপ্ত এবং 

গলদেশ শুত্রবর্ণ পুপ্পমালো শোডিত | তদীয় বামভাগে রজবর্ণ শক্তি 

বিরাজমানা। এই প্রকারে গুরুধ্যান কারলেই স্কুলধ্যান সিদ্ধ হইয়া! থাকে । 

* ভ্ুবোন্মধ্যে মনোদ্ধে চ যত্তেজঃ প্রণবাত্মকং | 

ধ্যায়েজ্জালাবলীযুক্তং তেজোধ্যানং তদেব হি ॥ 

ইতি তন্ত্রান্তরে ॥ 
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বিচরেদ্রাজমার্গে তু চাঞ্চল্যানৈৰ লক্ষাতে। 

শান্তবামুদ্রয়। তম্মাৎ ধ্যানযোগেন সিদ্ধাতি। 

সূক্ষ্মধ্যানমিদং দেবি গোপ্যাৎ গোপ্যতরং পরং। 

অন্ত প্রসাদাদ্দেবেশি মাস্ত্রসাক্ষাংভবেদৃঞ্চনং ॥ 

তে দেবি! তেজোধান বর্ণন কালাম, এক্ষণে স্থস্্ধধান বলিতেছি 
শ্রবণ কর। ভাশাবছণশে থোগা। কৃ পনাশক্তি সাগ্রতা হয়া আত্মার 

সহঘাগে ১ক্ষুবন্ধ শে 'নর্গ 5 »ই৭ উন্ধপ্থ পাস্মাগ নামক স্থলে বিচরণ 

করে। ংকাতস সেট কুপ্ুলীশাক্তকে তাগার সক্ষমতা এচাঞ্চলা বশতঃ 

ধ্যানযোগে দর্শন করিতে পারা যায়না এ হেত সাধক শান্তবা মুহা 

আশ্বর পৃরিক কুণ্তলার প্যান করিবে। ইঠার নাম হক্সা্যান। ইহা 

গোপনার হতগ গোগনানু ।॥ হেনা ভভাব প্রণাদে মাহ্ুসাক্ষাৎ 

হইয়া থাকে সন্দেহ নাই । 

ঈ/পার্বত্যুবাচ। 

ইদানীং নদ মে দেব সমাধিযোগলক্ষণং । 

য্প্রনাদাৎ মহাদেব যোগসিদ্ির্ন সংশয়? ॥ 

পার্বতা কঠিলেন, হে মহাদেব! ইদানাং আমার নিকট সমাধি- 

হইয়া থাকে । 

ক্র্রের ফধো এবং মনঃঘানের উদ্ধভাগে দে প্রথবময় ও শিখারাশি- 

সংযুক্ত ভেঙ্গঃ বিগ্যনান আঙে। দেই তেংপু্:কহ ব্রদ্বন্জপে ধ্যান 

ফরিবে। ইহারই নাম তেজোধ্যান। 
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শ্ীমহাদেব উবাচ। 

সমাধিং পরমং যোগং ভাগ্যেন লভতে সুধীঃ। 

গুরোঃ কপাং বিনা দেবি লভ্যতে ন কদাচন। 

স্বগুরুপ্রতীতির্যস্য তথা বৈ আত্মপ্রত্যয়ঃ। 

বি্ভায়াং প্রতীতির্যস্ত চিগবোধে। দিনে দিনে। 

ত্য সমাধিযোগশ্চ সিদ্ধত্যেব ন সংশয়ঃ ॥ 

হে দেবি! সমাধিযোগ সকল ষোগের শ্রেষ্ঠ । বু ভাগাবশে উহা 

লাভ করা যায়। একমাত্র গুরুর কৃপা! ব্যতিরেকে উহা! প্রাপ্ত হইবার 

সম্ভাবনা! নাই । গুরুর প্রতি ও বিদ্যার প্রতি যাহার প্রতীতি আছে, 

দিন দিন যাহার মনের গ্রবোধ উদয় হয়, তাহারই সমাধি যোগ সিদ্ধ 

হইয়া থাকে সন্দেহ নাই। 

ধ্যানযোগো। নাদযো গো রসানন্দস্তঘৈব চ। 

লয়শ্চ তক্তিযোগশ্চ রাজযোগশ্চ যড়িধঃ॥ 

হে দেবি! সমাধিফোগ যড়রিধ )- ধাাানযোগসমাধি, নাদযোগসমাধি, 
রসানন্দযোগসমাধি, ভক্তি ফোগসমাধি, লয়যোগসমাধি ও রাজযোগসমাধি । 

ধ্যানযোৌগসমাধিঃ | 

 শাস্তবীং মুদ্্রিকাং কৃত্বা আতুপ্রত্যক্ষমানয়েৎ। 

বিন্দু্দ্ধ »কদৃষ্ট। মনস্তত্র নিযোজয়েৎ। 
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খমধ্যে কুরু চাত্মানং আত্মমধ্যে চ খং কুরু। 
আত্মানং খময়ং দৃষ্ট। ন কিঞ্চিদপি বাধ্যতে । 
সদানন্দময়ো ভৃত্বা! সমাধিস্থ ভবেন্নরঃ ॥ 

প্রথমতঃ শাস্তবীমুদ্র অবলম্বন পূর্বক আত্মাকে প্রত্যক্ষ করিবে। 
তদনস্তর বিন্দুময় ত্রহ্মকে দৃষ্টিপথমধ্যে আনয়ন করিয়! মনকে এ বিন্দৃস্থরে 

নিযুক্ত করিবে। অবশেষে শিরঃস্থিত ব্রক্ষলোকময় আকাশমধ্যে 

জীবাত্বাকে আনীত এবং জীবাত্মার মধ্যে এ শিরঃস্থিত ব্রহ্মলোকময় 

ূস্তস্থলকে আনীত করিবে। এই প্রকারে জীবাত্াকে ব্রহ্মলোকময় 
দর্শন করিয়! যোগী মুক্ত ও সদানন্দময় হইবে সন্দেহ নাই। ইহারই 

নাম ধ্যানযোগসমাধি। 

ইতি ধ্যানযোগসমাধিঃ| 

নাদযোৌগসমাধিঃ | 

থেচরীমুদ্রাযোগেন রসনোদ্ধগতা। যদি । 

তদ1 সমাধিসিদ্ধিঃ স্যান্ন স্যাৎ সাধারণক্রিয়। ॥ 

খেচরীমুদ্র সাধন ভ্বার| রসনা উদ্ধগত হইলে অর্থাৎ উজ্জ মুদ্রা দ্বার) 

রসনাকে বিপরীতগামী করিয়। তালুকুণ্রস্থিত স্থধাকুপে সংলগ্ন করত 

উর্ধগত করিয়া রাখিতে হয়। এইরূপ করিলে অপরাপর সাধারণক্রিয়া 
পরিবজ্জন পূর্বক সমাধিসিদ্ধিশক্তি লাভ করা যায়। ইহাকেই 

নাদযোগসমাধি কছে। 

ইতি নাদযোগসমাধি: | 
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রসানন্দযোগসমাধিঃ | 

আমর্ধ্য মন্দবেগেন শ্বাসবায়ুবিরেচনং । 

এবং কৃতে মহাদেপি ভূঙ্গনাদং ভবেন্ততঃ। 

তচ্ছ্ত্বা সাধকে। ধীমান্ জ্ঞাত্বা তত্র মনো নয়েৎ । 

সোহমিত্যেব তজ্জ্ঞানং সমাধিজ্জায়তে ততঃ। 

রসানন্দো মহেশানি প্রেচাতে সুধিভিমু্দা ॥ 

হে .মহাদেবি। ভ্রামরা ছুম্তক অবলঘ্ধন পূর্বক মন্দবন্দ বেগে শ্বাসবাস্ুর 

রেচন করিবে । এই যোগ সাধন করিলে দেহাভ্যান্তরে ভ্রমরগুপ্রনবৎ 

শব শ্রতিগোচর হয়। তৎকালে যোগী ষে স্থান হইতে এরূপ শব 

উত্খিত হইতেছে, তথায় মনকে নিয়োজিত করিবে । ইঙ্গাকেই স্থধীগণ 

রলানন্দ যোগ মমাধি বলিয়! থাকেন। এই যোগ দিদ্ধ হইলে “আমিই 

সেই ক্রহ্ম* যোগীর এইরূপ জ্ঞান জন্মে । 

ইতি রসানন্দযোগলমাধিং | 

লয়যোগঃ । 

যোনিমুদ্রাং সমাসাগ্ স্বয়ং শক্তিময়ো। ভবে । 

সুশূ্গাররসেনৈব বিহরেং পরমাত্মনি। 
আনন্দময়ঃ সংভূত্া এক্যং ব্রহ্মণি সম্ভবেশ | 

অহং ব্রন্মেতি বাদ্ৈতং সমাধিস্তেন জায়তে ॥ 

হোগী যোনিমুদ্র। অবলম্বন পূর্ব ₹ আপনাকে শক্তি এবং পরমাত্মাকে 

পুরুষন্ধপে কল্পব। করিবে। আত্ীপুকুত্বং আপনার সহিত পরনাস্ার 
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শৃঙ্গাররসবিশিষ্ট বিহার হইতেছে, এইপ্রকার জ্ঞান করিতে হয়। এইক্প 
সন্কেগ হইত সত্রাত পরমানন্দরসে নিমগ্র হইয়া পরব্রহ্মদহ নিজে 

অভিন্নরূপে পরম প্রণয়ে মিলিত হইয়াছি এই প্রকার জ্ঞান করিতে 

হইবে। এই যোগের প্রসাদেই আমি ব্রহ্ম ও অদ্বিতীয়, এইগ্রকার 

নিতাজ্ঞান জন্মে। ইহাকে লয়সিদ্ধিষোগ কে। 

ইতি লয়যোগসমাধিঃ | 

ভক্তিযোগসমাধিঃ | 

স্বহদি চিন্তয়েন্ীমানিষ্টদেবস্বরূপকং। 
ভক্তিযোগেন দেবেশি পরমানন্দপূর্বকং । 

ভক্তিযোগশ্চ ইত্যেবং ব্রহ্মসাক্ষাৎ ভবেদ্ঞ্রনং | 

অস্য প্রসাদাৎ দেবেশি পুলকাঞ্চিতবিগ্রহঃ | 

নিত্যভাবশ্চ চিত্তস্ত মনসোন্মীলনং ভবেৎ ॥ 

হে দেবি! ভক্তি সহকারে ও আনন্দ স্কাবে আপনার হৃদমাভ্যন্তরে 

ইষ্টদ্দেবকে ধ্যান করিবে । ইহাকেই ভক্তিষোগলমাধি কতে। ইহার 
প্াসাদে ব্রন্মের সাক্ষাৎকার লাভ হয়। হে দেবি! এহ যোগ সাধনা 

করিলে দে পুলকিত হয়, মন নিতাভাব প্রাপ্ত হয় এবং চিত্তের উন্মীলন 

হুইয়! থাকে। 
হতি লয়যোগসমাধি: | 

ৃ রাজযোগসমাধিঃ | 

কতাদে তু মনোমৃচ্ছা মন আত্মনি যোজয়েৎ। 
রাজযোগসমাধিঃ স্তাত্তদৈব হি বরাননে ॥ 
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হে বরাননে! প্রথমতঃ মনোমৃচ্ছ। শামক কুস্তকের অনুষ্ঠান করিয়া 

ষনকে পরমাত্মাতে সংযুক্ত করিবে । হইহাকেই রাজযোগসমাধি 
কহে। 

ইতি তে কধিতং দেবি সমাধিন্্,ক্তিলক্ষণং 

নির্মমঃ সাধকো যশ্চ স্বদেহে ধনবন্ধুযু। 

সন্কল্পবর্ঞিতে। যশ্চ সমাধিং সমবাপ্রয়াৎ ॥ 

হে দেবি! আমি তোমার নিকট মুক্তিকারণ সমাধির বিষয় কীর্তন 
করিলাম। যে সাধক স্বীয় দেহে ও ধন এবং বন্ধুবান্ধবাদিতে নির্মম 

হইতে পারে, যে সমস্ত সঙ্কল্পশূন্ত, এবং সেই ব্যক্তিই সমাধি ঘোগলাতে 
লমর্থ হয়। 

থেচর! ভূচরাশ্চামী যাবস্তো জীবজস্তবঃ। 
পর্বতাস্তণগুল্াা্ঠ। বৃক্ষলতাদয়োপি চ। 

সর্ববং ব্রহ্ম বিজানীযাৎ তদ্ত্রহ্ধ কেবলো হাহং ॥ 

হে পার্বতি ! কি ভূচর, কি খেচক যাবতীয় জন্ত, পর্বত, তৃণ, গুল, 

যুক্ষ, লত। গ্রভৃতি সমন্তই ব্রহ্ম বলিয়া জ্ঞান কর! উচিত এবং সেই বরহ্ধই 
আমি অপর কেহ নহে। 

তৎসম রমণী নাস্তি মৎসমো৷ নাস্তি পুরুষঃ | 

ইতি বিজ্ঞায় স যোগী নিত্যানন্দময়ো। ভবেং ॥ 
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হে পার্বতি ! বিশ্বসংসারে তোমার সঘৃশী রমণী আর নাই এবং 

আমার ন্যায় পুরুষও আর লাঁক্ষত হয় না অর্থাৎ তুমিই আদিম! প্রকৃতি 

এবং আমিই পরম পুরুষ নিতা ব্রচ্ধ। যেযোগী এই বিষয় পরিজ্ঞাত 

হইতে পারেন, তিনিই নিত্যানন্দময় হন সন্দেহ নাই। 

তি তে কথিতং দেবি গুহা গুহাতমং পরং। 
বজ্জ্ঞাত্বা যোগিনাং দেবি পুনর্জন্ম ন বিস্যাতে ॥ 

ইতি শ্রীকালীতন্ত্রে সর্ব্বোত্তমোত্তমে হরপার্বতীসংবাদে 

যোগাঙ্গিনিণয়ো নাম পঞ্চদশোল্লাসঃ ॥ ১৫ ॥ 

হেদেবি! এই আমি তোমার নিকট সমস্তই কীর্তন করিলাম। ইহ! 

গুহ হইতেও গুহৃতম। এই সমস্ত পরিজ্ঞ।ত হহলে আর সেই যোগীকে 

পুনর্জন্ম গ্রহণ কাঁরতে হয় না। 

ইতি শ্রীকালীতস্ত্বে হরপার্বতীসংবাদে যোগাঙ্গ নি 

নামক পঞ্চদশ উল্লাস সমাপ্ত । 



যোড়শোলারঃ | 

কুভক|ইক্নিবূপণং। 

শ্রীপার্কত্যুবাঁচ। 

মনোমুগছ ত্বয়া প্রোক্তা রাজযোগন্ত সমাধৌ। 
তং কথং সাধয়েদূযোগী বদন্ব মম বল্লভ ॥ 

পার্বতী কহিলেন, হে প্রিয়তম! আপনি যে ইতিপূর্বে রাজযোগ- 

সমাধির বিষয় কীর্তনলময়ে মনো মুচ্ছ। নামক কুন্তকের উল্লেখ করিলেন, 

তাহ। কি প্রকারে সাধন করিতে হয় কীর্তন করুন্। 

জ্ীমহাদেব টবাচ । 

প্রাণায়ামবিধিঃ প্রোক্তা সংক্ষেপাত্তব সুন্দরি । 

কুস্তকাষ্টে৷ প্রবক্ষ্যামি শৃণুঘ কমলাননে ॥ 

হে কমলাননে! প্রাপায়ামের বিষয় সংক্ষেপে পুর্বে তোমার নিকট 

বর্ন করিয়াছি, এক্ষণে অই্টবিধ কুস্তকের বিষয় যাহা বল| হয় নাই, 

তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। 
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সহিতঃ সূর্য্যভেদশ্চ উজ্জায়ী শীতলী তথা । 
ভস্ত্রিকা ভ্রামরী মুচ্ছ। কেবলী চাষ্টকুন্তকাঃ ॥ 

কুম্তক অষ্টবিধ ;--সতিত, নুর্ধাভেদ, উজ্জাযী, শীতলী, ভস্ত্িকা, 

আমরা, মুঙ্ছা ও কেবলী । 

সহিতঃ | 

সগর্ভশ্চ নিগর্ভশ্চ সহিতো দ্বিবিধো মতঃ। 

সগর্ভো বীজসংযুক্তে। নির্গর্ভো বীজবর্জ ত। 

পঠিত কুস্তক [ছ্িবিধ ;-সগর্ভ ৪ নিগর্ভ। বাঁজমন্ত্র উচ্চাচরণ পূর্বক 
'কুস্তক করিলে "চাাকে সগর্ভ কতে এবং বাঁজমঙ্্র ত্যাগ করিয়৷ যে 

কুস্তক কর! যায়, তাহার নাম নিগর্ভ। 

ইডি সহিতবুস্তক2। 

ুর্য্যভেদঃ | 

সুর্যনাড্যা প্রপূর্য্যাথ যথাশক্তি বহিন্মরৎ। 

ধারয়েদ্ বত্পুতো ধীমান্ কুম্তকেন জলম্ধরৈঃ। 

স্বেদস্ত জায়তে ষাবং তাবৎ কৃর্ববন্তি কুম্তকং। 

প্রাণাস্থাঃ সূর্ধ্যসংভিশ্লা নাভিমূলাৎ সমুদ্ধরেৎ। 

ইড়ুয়। রেচয়ে পশ্চাৎ ধের্যেণাথ গুবেগতঃ। 

পুনঃ নূ্য্েণ চাকুষ্ কুস্তয়িত্বা তথাবিধি। 

রেচয়িত্বা সাধয়েত্, ক্রুমেণ চ পুনঃ পুনঃ 
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কুস্তক: সূর্য্যভেদস্ত্ব জরামৃত্যুবিনাশকঃ। 
বোধয়েৎ কুগুডলীং শক্তিং দেহানলং বিবদ্ধায়েৎ ॥ 

প্রথমতঃ জালম্ধরবন্ধের অনুষ্ঠান করিয়া দক্ষিণ নাদাপুটে বামুপুরণ 

পূর্বক সধত্বে কুম্তক করিয়] সে বাযুধারণ করিবে । যাবৎ শ্বেদ বহির্গত 

ন! হয়, তাবৎ কুস্তক কর! বিধেয়। এই কুস্তক করিবার সমগ্জে প্রাণাদি 

বাষুলমূহকে পিঙ্গল! নাড়ী বারা! ভেদ করত সমানবাযুকে নাভিমুল হইতে 

উদ্ধার করিবে । তরদনস্তর বামনাসাপথে ধৈর্ধযমহকারে ক্রমে ক্রমে 

রেচন করিবে। পুনরায় দক্ষিণ নাসাতে পৃথক, ম্ুযুয়াতে কুস্তক ও 

বামনাস। দিয়।'রেচন করিতে হয়। পুনঃ পুনঃ এই প্রকার কারবে। 

ইহার নাম স্থ্ধ্যভেদক কুস্তক। এই কুস্তক ছার! জর| ও মৃত্যু বিনাশ পায়, 
কুলকুণ্ডলনী শক্তি উদ্বোধিত হয় এবং শারীরিক আগ বৃদ্ধি পাইয়া থাকে 

হতি স্থ্যযভেদকুস্তকঃ | 

উজ্জায়ী। 

বাযুমাকৃষ্য নাসাভ্যাং মুখেন ধারয়েত্ততঃ। 

হাদগলাত্যাং সমাকৃষ্য বক্ত,মধ্যে চ ধারয়েৎ। 

বক্ত,ং প্রক্ষাল্য সংবন্দ্য কুধ্যাজজ্লন্ধরং ততঃ। 

আশক্তি কুস্তকং কৃত্ব! ধারয়েদবিরোধতঃ । 

উদ্ভ্্ায়ীকুস্তকং কৃত্ব। সর্ববকশ্মাণি সাধয়েৎ। 
ন ভবে কফরোগঞ্চ ক্লুরবায়ুরজীর্ণকং। 

আমবাতং ক্ষয়ং কাসং জ্বরলীহা ন জায়তে। 

 স্বরাম্থতূযুবিনাশায় চোজ্জায়ীং সাধয়েন্নরঃ ॥ 



ৃ রি 

নাসাপথণঘ্য় দ্বারা বন্ধির্বাধু এবং হাদয় ও গলপ্রদেশ দ্বার! অন্তর্ব্বাযু 

আকর্ষণ করত বদনের মধ্যে বুস্তক করিয়া ধারণ করিবে । তদনস্তর মুখ 

ধৌত করিয়া জালম্ধর মুদ্রার অনুষ্ঠান করিতে হয়। এই প্রকারে শক্তা- 

চসারে কুস্তক করিয়া অবিরোধে বাযুধারণ করিবে । ইহাঁকেই উজ্জায়ী- 

কুস্তক কহে । ইহ। দ্বার! যাবতীয় কাধ্য সিদ্ধ হয় । এই কুস্তক সাধন 

করিলে কফবোগ, ক্রুরবাযু, অজীর্ণ, আমবাত, ক্য়রোগ, কাস, জর, 

প্রীত! জ্বরা ও মুত বিনাশ পাইয়া থাকে । 

ইতি উজ্জায়ীকৃস্ভকঃ | 

শ্বীতলী । 

জিহবয়া বায়ুমাকৃষ্য উরে পৃরয়েত্বতঃ | 
ক্ষণঞ্চ কুস্তকং কৃত! নাসাভ্যাং রেচয়েৎ পুনঃ । 
সর্ববদ। সাধয়েদ্যোগী শীতলীকুস্তকং শুভং | 

অজীর্ণণ কফপিত্রঞ্চ নৈব তম্ত প্রজায়তে ॥ 

রসনা দ্বার! বায়ু আকর্ষণ পূর্বক ক্রমে ক্রমে উদরে পৃরণ করত 

কুস্তক করিবে । এইপ্রকারে ক্ষণকাল কুস্তক করিয়! নাপিকাহর় 
স্বারা রেচন করিবে । এই কল্যাণকর শীতলীকু্ভকের অনুষ্ঠান করা 

যোগীর কর্বা। ইহাদ্বার অজীর্ণ ও কফপিতাদি রোগ বিনাশ 

পায়। 

ইতি শীতলীকুদ্কক:। 
৩ 
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ভস্ত্রিকা । 

ভস্্রৈব লৌহকারাণাং যথাক্রমেণ সং্রমেত। 
ততো। বায়ুঞ্চ নাসাভ্যামুভাভ্যাং চালয়েচ্ছনৈঃ। 

এবং বিংশতিবারঞ্চ কৃত। কুন্য।চ্চ কুম্তকং। 

তদন্তে চালয়েদ্বায়ুং পৃব্বোক্তঞ্চ যথাবিধি। 

ত্রিবারং সাধয়েদেনং ভক্ক্রিকাকুন্তকং নুধীঃ। 

ন চ রোগং ন চ ক্রেশমারোগ্যঞ্চ দিনে দিনে ॥ 

কশ্মকারের ধমকা-মন্তদ্বার। অগ্নি প্রদদাপনাথ যেরূপ বায়ু আকর্ষণ কর! 

যায়, সেইরূপ নাপাপুটদবয়দ্ধার৷ বায়ু আকর্ষণ পূর্ববক ক্রমে ক্রমে উদরে 

চালিত করিবে। এই প্রকার বিংশতিবার বায়ু চালন করতঃ কুস্তকন্ারা 

বাযু ধারণ করিতে হয়। তদনন্তর ভক্ত্রিকাদ্বার| যে প্রকারে বায়ু নিঃস্যত 

করে, তদ্রপ নাস্মপুটছ্থার! বাযু রেচন করিবে । হইহাকেই ভন্ত্রিকাকুস্তক 

কহে। ইহ1 এ প্রকারে তিনবার সাধন করিবে। ইহার প্রসাদে রোগ 
ও ক্লেশ দুর হয় এবং আরোগা লাভ হহয়। থাকে। | 

ইতি ভন্ত্রিকাকুস্তকঃ। 

ভীমরী | 

অদ্ধনিশাগতে যোগী জন্তুনাং শব্দবর্জিতে। 

কণে? নিধায় হস্তাভ্যাং কুর্য্যাৎ পুরককুত্তকং। 
শৃণুয়াদ্দক্ষিণে কর্ণে নাদমন্তর্গতং শুভং। 
প্রথমং ঝিপ্রীনাদঞ্চ বংশীনাদং ততঃ পরং। 
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মেঘঝবর্ঝরভ্রমরীঘণ্টাকাংস্যস্ততঃ পরং। 

তুরীভেরীমৃদ্াদিনিনাদানকছুন্কুভিঃ। 
এবং নানাবিধং নাদং জায়তে নিত্যমভ্যসাৎ। 

অনাহতস্থ শব্দস্ত তস্য শবাস্ত যে৷ ধ্বনিঃ। 

ধবনেরন্তর্গতং জ্যোতির্জ্যোতেরস্তর্গতং মনঃ। 

তন্মনো বিলয়ং যাতি তদ্বিষ্ঞোঃ পরমং পদং | 

এবং ভ্রামরীসংসিদ্ধঃ সমাধিসিদ্ধিমাপ্র য়াৎ ॥ 

অর্ধরাক্রি অতীত হইলে যোগা পুরুষ জন্থসমূতের শবশৃন্ত যোগসাধ- 

নোপধুক্ত স্থলে গমন করিয়! কর্ণদয় তত্তপ্থারা বন্ধ করত পূরক ও কুস্তক 

করিবে । এইপ্রকারে কুস্তক করিলে দশিণ কর্ণে দেঠাভ্যান্তরস্থ শব শ্রুতি 

হয়। প্রথমতঃ বিল্লীর শব, তৎপরে বংশীধ্বনি, অনস্যর মেঘশব্দ, 

ঝর্ঝনীবাদ্যের ধ্বনি, ভ্রমরশব্দ এবং ঘণ্টা, কাংস্য, তৃরা, ভেগী, মৃদ্গ, 

আনক, ছুন্দুভি গ্রভৃতি বাছ্যের রব শুনিতে পাশয়া যায়। ইহাকেই 

ভ্রামরীকুস্ভক কহে। প্রত্যহ ইহ। অভ্যাস করিতে করিতে নানাপ্রকার 

শব্দ শ্রুু কয়। অবশেষে হ্ৃদয়স্থ দ্বাদশদল অনাহত পন্পের মধ্য হইতে 

ক্ভূতপূর্ব শব্দ ও তাহ! হঈতে উৎপন্ন প্রতিধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায়। 

অনন্তর যোগী নয়ন [নিমীলন করিয়া! অন্তরমধো পেই অনাহতপদ্মন্থ 
প্রতিনিনাদের নন্তর্গত ল্েযোতিঃ দর্শন করে। দেই দীপ- 

শিখাকার জ্যোতশ্বয় ব্রদ্মে ধোগীর মন সংলগ্র হইয়। ব্রন্ধরূপী পরমপদে 

বিলীন হয়। এই প্রকারে এই কুস্তক করিলে সমাধিপিদ্ধি হুইয়। 
থাকে । 

ইতি আমরীবুস্তকঃ। 
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সৃখেন কুস্তকং কৃত্বা মনশ্চ ভ্রবোরন্তরং ৷ 

সংত্যজ্য বিষয়ান্ সর্ববান্ মনোমূচ্ছ। স্থখপ্রদা। 
আত্মনি মনসো যোগাদানন্দং জায়তে ঞ্রবং ॥ 

প্রথম ২: উল্লিখিতরূপে স্বচ্ছন্দে কুস্তক করিয়া মনকে যাবতীয় 

বৈষয়িক ব্যাপার হইতে |নবৃত্ত করত জযুগলের মধাস্থিত শ্বেতবর্ণ ছিদল 

আজ্ঞাপুর নামক পদ্ম সংযুক্ত করিয়া! কমলম্থ পরমাত্মাতে বিলীন করিবে । 

এই স্বখকর মনোমূচ্ছানামক কুস্তক কাঁরলে পরম আনন্দ লাভ হয়। 

ইতি মুচ্ছাবুস্তকঃ। 

কেবলীকুস্তকঃ | 

হংকারেণ বহিধাতি সঃকারেণ বিশেৎ পুনঃ । 

ষটশতানি দিবারাত্রৌ সহস্রাণ্যেকবিংশতিঃ। 
অজপানামগায়ত্রীং জীবো জপতি সর্ববদ]। 
মূলাধারে যথ! হংসম্তথ! হি হাদিপঙ্কজে। 

তথা নাসাপুটছন্দে ত্রিবিধং সংগমাগমং। 

ষ্রবত্যঙ্ুলীমানং শরীরং কন্মরূপকং। 
দেহাত্বহির্গতো। বায়ুঃ স্বভাবে দবাদশাঙগ লিঃ । 
গায়নে ষোড়শাঙগ ল্য ভোজনে বিংশতিস্তথ! । 

চতুর্ব্বিংশাঙ্গ,লী; পাস্থ্যঃ নিদ্বায়াং ত্রিংশদঙ্গ,লিং | 
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মৈথুনে যট্ত্রিংশহুক্তং ব্যায়ামে চ ততোধিকং। 
স্বভাবেস্য গতেনৃখনে পরমায়ুঃ প্রবর্াতে। 
আয়ুঃক্ষয়োধিকে প্রোক্তো মারুতে চাস্তরাদগতে । 

তম্মাৎ প্রাণে শ্থিতে দেহে মরণং নৈব জায়তে। 
বায়ুনা ঘটসম্বন্ধে ভবেৎ কেবলকুস্তকঃ । 

যাবজ্জীবো জপেন্সস্ত্রমজপাসংখ্যকেবলং। 

অদ্যাবধি ধৃতং সংখ্যাবিভ্রমং কেবলীকৃতে । 

অতএন হি কর্তব্য: কেবলীকুস্তকো নরৈঃ। 

কেবলী চাজপা'সংখ্য। দ্বিগুণ চ মনোন্মনী। 

নাসাভ্যাং বাযুমাকৃষ্য কেবলং কুস্তকঞ্চরেৎ। 

একাদিকচতুঃযষ্টিং ধারয়েৎ প্রথমে দিনে। 
কেবলীমষ্ট্ধা কুধ্যাৎ যামে যামে দিনে দিনে। 

অথব! পঞ্চধা কুর্যযাদূষথা তৎ কথয়ামি তে। 

প্রাতন্মধ্যাহুসায়াহ্ছে মধ্যে রাত্রিচতূথকে। 

ত্রিসন্ধ্যমথন! কুধ্যাৎ সমমানে দিনে দিনে । 

* পঞ্চবারং দিনে বৃদ্ধিবর্বারৈকঞ্চ দিনে তথ] । 

অঙ্পাপরিমাণঞ্চ যাব সিদ্ধিঃ প্রজ্বায়তে। 

প্রাণায়ামং কেবলীঞ্চ তদ1 বদতি যোগবিত । 

কুস্তকে কেবলীসিদ্ধৌ কিং ন সিদ্ধ্যতি ভূতলে ॥ 
ফী 

শ্বাসবামুব নির্গমনসময়ে হংকার এবং গ্রহণসময়ে সঃকার উচ্চারিত 

হয়। এই পরম পুরুষ ও প্রকৃত্তিময় হংসঃ ব। পোষং শবাকেই অজপ।- 



৩৫৮ কালীতন্ত্রম 

গায়ত্রী কঠে। এইপ্রকারে জীব অহনিশিমধো একবিংশতি সহমত 

ষটুশতবার অপ্ধপা জপ করে অথাৎ ততবার নিঃশ্বাল বহির্গত ও প্রশ্বাস 

অন্ত: প্রবিষ্ট হয়। গুহা ও লিঙ্গমূলের মধ্যবন্তী মূলাধার পদ্ম, 

হাদয়স্থ খনাহত পদ্ম এবং ইড়া ৪ পিঙ্গলানাডীরূপ নাপাপুট ছয় 

এই ত্রিবিধ স্থান হারাই হংসঃরূপ অঙজপাজপ হয়। এই শ্বাসবাযুর 

বছিদ্দেশে গতির কণ্মরূপ পরিমাণ ষগ্নবতি অঙ্গুলী হয়। এই শ্বাসবাযুর 

স্বাভাবিক বগতর পারমাণ দ্বাদশ অন্গুল, গায়নে ষোড়শ, আহারে 

বিংশ ত, পথপধাটনে চতুর্বিংশতি, নিদ্রায় ত্রিংশৎ্। মৈথুনে ষট্ত্রিংশৎ, 

এবং ব্যাামে ইহারও অধিক অদ্দুলী প্রম'ণ হয়। যদি শ্বাসবহিগমনের 

পারমাণ স্বাভাবিক দ্বাদশ অন্ভুলের অপেক্ষা নূন হয়, তাহা হইলে পরদায়ু 

বৃদ্ধি পায় এবং অধিক হইলে পরমাযুর হাস হুয়। শরীরমধো প্রাণবাযুর 

অবস্থানে কখন মৃত্যু ঘটে না। গ্রাণবাযুই কুস্তকসাধনের মুলকারণ। 

জা জন্ম হইতে মরণ যাবৎ খখাথ পরিমাণে অজপাঁজপ করে। এই 

শরীরমধো প্রাণবাযুর কেবপ যাতায়াতেই কেবলীকুস্তক সাধিত হয়। 

ইঠাতে পৃরক নাই, রেচক নাই, কেবল কুস্তক আছে। নানাপুটদ্বয় 

দ্বার! বাযু আকধণ পৃথক কেবপ কুস্তক কারতে হয়। প্রথম দিনে এই 

কুন্তক সাধনে এক হইতে চতুঃযষিবার হংসঃ কিন্বা! সোহং এই মা 

জপসংখ্য। ভ্বার। শ্বাসবাযু ধাদণ কারবে। প্রতাহ এই কুস্তক আট প্রহরে 

আটবার, অথব! প্রভাতে, মধ্যাক্কে, সায়াহে। এবং মধ্য এ শেষ রাত্রিতে 

এই পঞ্চ সময়ে পাবার, কিংস্বা! প্রভাত, মধ্যাহ্ন ও সায়াহ্ম এই তিন 

সন্ধ্যাতে তিনবার মাত্রাজপের সমানসংখ্যার় সাধন করিবে। যাবৎ এই 

কুস্তক সিদ্ধ না হয়, তাবৎ দিন দিন অজপাজপের পরিমাণ এক বা পঞ্চবার 
ক্রমে বৃদ্ধি করিবে। এই কুস্তক দিদ্ধ হইলে ধরাতলে সেই সাধকের 
অসাধ্য কিছুই থাকে না। 
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জ্রীমহাঁদেব উবাচ |॥ 

ইতি তে কথিতং দেবি অষ্টকুস্তকলক্ষণং। 

এতজ্জ্ঞাত্ব। মহেশানি যোগসিছ্ধিং লতেন্ন রা 

মহাদেব কিলেন, হে পার্বতি ! এই আমি তোমার নিকট অষ্টবিধ 

কুস্তকের লক্ষণ কীর্ভন করিলাম। ইহা পরিজ্ঞাত হউলে যোগিগণের 

[যাগসিদ্ধি হইয়া! থাকে । 

গ্রহাঃ প্রতিকূলা যস্ত তস্য সিদ্ধি; কুতো৷ ভবেগু। 
তম্মাদ্ গ্রহাংশ্চ সনস্তাষ্য যোগে মনে। নিয়োজয়েৎ 

ইতি শ্রীকালীতন্ত্রে সর্ববোস্তমোত্তমে হরপার্বতী-সংবাদে 

যোড়শোল্লাসঃ 8 ১৬ ॥ 

হে পার্ধতি! অধিক আর ফি বলিব, গ্রহ যাহার প্রতি প্রতিকূল: 

সে ব্যক্তি যোগসিছিলাভ করিতে পারে না); কারণ সেযে কোন কাধো 

নিযুক্ত হইবার সংকল্প করে, তাহাতেই 'তাহার নান! বিদ্ সমুত্পন্ন হয়। 

এই জন্ত গ্রহগণকে অগ্রে সন্তুষ্ট করিয়! তৎ্পরে যোগের আরস্তে মন 

নিযুক্ত করা কর্তব্য । 

ইতি শ্রীকালী-স্ত্রে ভরপার্ধতীসংবাদে ফোড়শোল।স সমাপ্ত । 



সপ্তদশোলা মহ । 

নবগ্রন্মন্ত্রকীত্তনং | 

শ্রীপার্ববত্যুবাচ। 

তো ভো দেব মহাদেব সংসারার্ণবতারক। 

কেন তৃষ্টাশ্চ তে গ্রহাস্তদ্ধদন্ব মহামতে ॥ 

পার্বতী কহিলেন, হে দেব! হে মহাদেব! হে ভবসাগরত্ত্রাণ- 

কাগিন! হে মহামতে! কি করিলে গ্রহগণ সন্ধ্ থাকেন, তাহা 

আমার নিকট বীর্ভন করুন্। 

জ্ীমহাদেব উবাচ। 

পূজয়া ন চ তুয্যন্তি স্তবেন কবচেন চ। 

তত্বন্মনত্রপ্রজপেন তেষাং তুষ্টির্ধথা ভবেৎ ॥ 

মহাদেব কহিলেন, ছে দেবি! গ্রহগণ তাহাদিগের শ্ব স্ব মতজপ 

করিলে যেরূপ গ্রীতিলাভ করেন, কি পৃজ1, কি স্তব, কি কবচ, কিছুতেই 

তাদৃশী গ্রীতিলাভের সম্ভাবনা নাই। 

শ্রীপার্বত্যুৰাচ | 
তদ্বদন্য মহাভাগ গ্রহাণাং মন্ত্রমুত্তমং | 

হল্পভং পরমং গোপ্যং নরাণাং সিদ্ধিদায়কং ॥ 
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পার্ববহী কহিহেন, হে মহাভাগ ! আমার নিকট গ্রহগণের অন্ুত্তম. 

তন্ত্র কীর্তন করুন্। উহ! পরম গোপনীয়, ছুল্লভ ও মাঁনবগণের সিদ্ধি প্রদ | 

জ্রীমহাদেব উবাঁচ। 

শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি মন্ত্রাণি নবধানি চ। 

সূর্ধ্যাদিনবগ্রহাণাং স্বখসৌভাগ্যহেতবে ॥ 

মহাদেব কহিলেন, হে দেবি! আমি স্ুখসৌভাগ্যার্থ তোমার নিকট 

স্্য্যাদি নবগ্রহের মন্ত্র কীর্তন করতেছি শ্রবণ কর। 

সূর্য্য মন্ত্র । 

প্রণবং প্রথমোচ্চাধ্য মায়াবীজং ততঃ পরং। 

তীগ্রশ্মিনে সংপ্রোচ্য আরোগ্যপদমুচ্চরেং। 

দায় ইতি ততে। দেবি তদন্তে বহিবল্পত। । 

সন্তরমেতত্ব, স্র্যস্ত আরোগ্যবলবন্ধনং ॥ 

হে পার্বতি ! গু ত্রীং তীগ্মরশ্মিনে আরোগাদায় স্বাহা, ইহাই হুধ্যের 

মন্ত্র। এহ মন্ত্রের প্রপাদে আরোগ্য ও বলবুদ্ধি হইয়া থাকে । 

সোমমন্ত্র। 

কামবীজং সমুচ্চাধ্য মায়াং সমুদ্ধরেত্বতঃ। 
বাণীবীজং ততঃ প্রোচ্য অম্বত পদমুচ্চরেং । 

করামৃতং মহেশানি প্লাবয়ছ্িতয়ং ততঃ। 

অস্তে বহিপ্রিয়া চৈব মন্ত্রোহয়ং সোমতুষ্টিদঃ ॥ 



৩৬২ কালীতন্ত্রম্ 
ক্লীং হীং এং অমুতকরামূতং প্রাবয় প্লাবয় শ্বাহা, ইহাই দোমের মন্্র। 

এই মন্ত্র জপ করিলে চন্দ্রের তৃপ্পলাভ হইয়া থাকে। 

কুজমন্ত্র। 

গগনং রেফসংযুক্তমাকারবিন্ুসংযুতং। 

বাণ্যা চ মায়য়া টৈব পুটিতং পরমেশ্বরি | 

সব্বছুষ্টান্ সমুচ্চা্য নাশয়দ্বিতয়ং তত$। 
অস্তে বহ্প্রিয়াং প্রোচ্য মন্ত্রং পরমদুল্প ভং। 

প্রজপেছৈ মহেশানি মঙ্গলগ্রীতিহেতবে ॥ 

এং হাং হ্ীং সর্বদুষ্টান্ নাশয় নাশয় শ্বাহ!, ইহাই মঙ্গলের পরম 
দুলভ মন্ত্র। হেমঞ্থেশ্বরি। মললের প্রীতার্থ এই মন্্রজপ করিবে । 

বৃধমন্ত্র। 

মায়াং লঙ্গমীং সৌমাপদং সর্ধবান্ কামান্ ততঃ পরং। 
পৃরয়পদমুচ্চাধা বহি প্রিয়াং সমুচ্চরেৎ । 

বুধমন্ত্রং জপেদ্ধবীমান্ সর্ববকল্যাণহেতবে ॥ 

হীং শ্রীং সৌম্য সর্বান্ কামান্ পরম শ্বাহা, বুধের এই মন্ত্রজপ করিলে 

সর্বপ্রকার কল্যাণ লা হয়। 

গুরুমন। 

তারং বাণীং স্থরগুরো অভীষ্টং তদনস্তরং | 

যচ্ছদ্বয়ং সমুচ্চার্ধ্য অস্তেইগ্নিবল্পতা স্মৃতা | 
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ও এং সথরগুরে। অভীষ্টং যচ্ছ হচ্ছ স্বাহা, বৃহস্পতির এই মন্ত্র জপ 

করিলে তাহার পরম পরিতোষ জন্মে। 

শুক্রমন্ত্র। 

ষটুশকারং সমুচ্চার্ধ্যং দীর্ঘস্বরসমন্থি হং। 

গক্রমন্ত্রং জপেদ্ধীমান্ শক্রনাশায় শঙ্করি ॥ 

শাং শীং শূং &শং শৌং শঃ। হহাই শুকরের মন্্র। হে শঙ্করি! এই 

মন্ত্র জপ করিলে তত্প্রসাদে শক্রগণ বনাশ গ্রাধথ হয়। 

শনিমন্তর। 

গগনং রেফসংযুক্ত? চতুদ্দীর্ঘসমন্থিত্ং। 
সর্ববশত্রন্ ততঃ প্রোচ্য বিদ্রাবয়দ্ধয়ং তথা । 

মার্তগুস্থনবে চোক্।া নমোস্তোয়ং মন্গুপ্মাতঃ ॥ 

হাং হীং বং হৈং নর্বশবন্ বিদ্রাবয় বিদ্রাবয় মার্তগুস্থনবে নমঃ,ইাই 

শনির মন্ত্র। এই মন্ত্র জপ করিলে শনৈশ্চর পরম গ্রীতিলাভ করেন। 

রাহ্মন্ত্র। 

আকারবিন্দুসংযুক্তং রকারং প্রথমং বেত । 

হ্রৌং ত্রৌং বীজদ্বয়ং প্রোক্ত। মায়াবীন্জং ততঃ ম্মরেত। 

সোঁমশত্রো পদং প্রোচ্য শত্রন্ বিধবংসয়দ্বয়ং। 
চতুথ্যন্তং রাহছুপদং নমোস্তোয়ং মনুষ্্মতঃ ) 



৩৬৪ কাঁলীত স্ত্রম 

রাং হ্বৌং শ্রৌং সোষশত্রো শত্রুন্ বিধ্বংসয় রাহবে নমঃ, ইহাই রাহ- 

গ্রহের মন্্র। এই মন্ত্র জপ করিলে রাহু পরম পরিতুষ্ট থাকেন। 

কেতুমন্ত্র। 

ক্রুং হং কেং প্রথমং প্রোচ্য কেতবে তদনন্তরং | 
স্বাহাস্তোয়ং মন্ুর্দেবি কেতুগ্রস্থ হুল্লভিঃ ॥ 

হে দেবি! ক্রুং হুং ক্রৈং কেতবে ম্বাহা ইহাই কেতুগ্রহের 
ছলপভ মস্। 

ইন্দ্রাদীনাং মন্ত্রাঃ। 
লং বীজেন হে দেবেশি ইন্দ্রং সংপৃজয়েত স্তধীঃ। 

রমিতি অগ্রিদেবঞ্চ মুশ্মন্ত্রেণ যমং তথ! । 

্তরং বীজেন নিঝতেঃ পুজাদীন্ কারয়েত সুধীঃ। 
বমিতি বরুণং দেবি যংবীজেন বৈ চানিলং। 
কুবেরঞ্চ ক্ষাংবীজেন চৌমিতি ঈশানং তথা। 

ব্রহ্মাণং পুজয়েন্ধীমান্ ব্রীংমন্ত্রেণ ভো শঙ্করি। 
অনস্তং অমিতি দেবি মূলেনাম্যাংশ্চ পূজয়েৎ। 

বর্ণানুরূপিতির্দেবি পুষ্পবস্ত্রবিভূষণৈঃ | 
গ্রহান্ সংপৃজয়েদ্ধীমান্ কথিতং তব সন্গিধৌ ॥ 

ইতি শ্রীকালীতস্ত্রে সর্ধবোত্তমোত্বমে হরপার্ধ্বতী-ংবাদে 
সপ্তোদশোল্লাসঃ 8 ১৭॥ 
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হে পার্বতি 1! লং ইন্দ্রের, রং অগ্নির, মুৎ যমের, রং নিঝতির, বং 

বরুপের, ষং বাযুর, ক্ষাং কুবেরের, হৌং ঈশানের, ব্রীৎ ব্রদ্ষার এবং অং 
অনন্তের মন্ত্র! এই সকল মন্ত্র্ারা উহীর্দিগের পৃজ। ও জপাদি ক্রিয়! 

সমাধা করিবে যে গ্রহের ধেরূপ বর্ণ, তদনুরূপ বর্ণের পুষ্প, বস্ত্র ও অলঙ্কার 

সবার! সেই গ্রহের পৃঙ্জা করিতে হয়। 

ইতি শ্ীকালীতন্ত্রে নব গ্রহথাদিধ্যান নিরূপণ নামক 

সপ্তদশ উল্লাস সমাপ্ত। 



অফ্টাদশোললামঃ | 

দেবধ্যানানি। 

শ্রীপার্ববত্যুবাচ। 

. ৰণধ্যানানি দেবেশ শ্রোতৃমিচ্ছামি সান্প্রতং। 

অন্যথা কুম্থমাদীনাং কথং নিরূপণং ভবেৎ ॥ 

পার্বতী কছিলেন, হে দেবেশ! অধুন। আমি পূর্বোক্ত গ্রহপ্রভৃতির 

বর্ণ ও ধ্যান শ্রবণ করিতে হচ্ছ! করি। আপনি এইমাত্র বলিলেন ষে 

বর্ণের অনুসারে পুম্পাদি দ্বারা তত্তৎদেবতার পুজার্ি করিবে; অতএব 

তাহাদিগের.ব্ণ অপরিজ্ঞাত থাকলে কন্ধপে পু গ্রভৃতত নির্ণয় হইবে। 

জ্ীমহাদেব উবাচ। 

নবগ্রহাণাং ধ্যানানি আদ শৃণু বরাননে। 
ততোন্তানি প্রবক্ষ্যামি তস্ত্রেম্মিন্ তব বল্পভে ॥ 

মহাদেব কহিলেন, হে বরাননে! আমি প্রথম তোমার নিকট 

নবগ্রছের ধান বলিতেছি শ্রবণ কর, তৎপরে অন্তাস্ত দেবতারও ধ্যান 

কীর্তন করিব। 
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নবগ্রহধ্যানং | 

চতুতু্জং রবিং ধ্যায়েৎ পদ্মদ্বয়বরাভয়েঃ। 
চিন্তয়েচ্ছশিনং দানমুদ্রামৃতকরানুজং । 

কুজমীযৎকুক্জতনুং হস্তাভ্যাং দগ্ডধারিণং। 
ধ্যায়েং সোমাত্মজং বালং ভাললোলিতকুগুলং। 

যন্তশ্ৃত্রান্থিতং ধ্যায়েৎ পুস্তকাক্ষকরং গুরুং। 

এবং দৈত্যগুরুঞ্চাপি কাণং খঞ্জং শনৈশ্চরং | 

রাহুকেতৃ শিরঃকায়ৌ বিকৃতৌ ক্রুরচেষ্টিতৌ ॥ 

সূধ্যদেবকে চতৃতজজ এবং পদ্মত়্। বর ও অভয়মুদ্রাধারী চিন্তা 
করিবে! এই প্রকার সোমকে দান মুদ্রা ও অমৃত্র্ধারী; মঙ্গলকে শীষৎ 

কুজ্জ ও দগুধারী; বুধকে শিশু ও চঞ্চল কুগুগবান্; বুহম্পর্তিকে 

যক্ঞস্ত্র, পুস্তক ও অক্ষমালাধারী ; শুক্রকে কাণ; শনিকে খগ্র, এবং 

রাহুকেতৃকে শিরঃকায়, বিকৃত ও ক্রুরচেষ্টিত ধ্যান করিবে। 

সূর্য্যো রক্তঃ শশী শুক্রে। মঙ্গলোরুণবিগ্রহঃ | 

বুধজীবো পারুগীতো শ্বেতঃ শুক্রোহসিতঃ শনি; । 

রাহুকেতু বিচিত্রাতৌ গ্রহবর্ণাঃ প্রকীত্তিতা; ॥ 

সূর্য রক্তবর্ণ, চর শুরু, মঙ্গল অরুণ, বুধ পাও, বৃহস্পতি গীত, শুক্র 

শ্বেত, শনি অদিত, এবং ঝছকেতু বিচিত্রবর্প। হে দেখি! এই তোমার 

নিকট গ্রহগণের বর্ণ কীর্তন করিলাম। 
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ইন্দ্রধ্যানং । 
সহল্রাক্ষং যজেদ্ধযায়েত গীতকৌষেয়বাসসং ! 

ব্জপাণিং পীতরুচিং স্থিতমৈরাবতোপরি ॥ 

উন্ত্র সহশ্রলোচন, গীত ও কফৌধেয়বন্ত্রধারী, বজপাণি, পীতবর্ণ এবং 

এরাবন্তের উপরে সমারূট । হে দেবি! ইন্দ্রকে এই প্রকারে ধ্যান 

করিতে তয়। 

অগ্নিধ্যানং | 

রক্তাভং ছাগবাহস্থং শক্কিহস্তং হৃতাশনং | 

ধ্যায়েত্বং সর্ববভোক্তারং কৃষ্ণবত্ীনমেব হি ॥ 

অগ্নিদেব রক্তবর্ণ, ছাগবাহন শক্তিহস্ত, সর্ধবভুক এবং কুষ্ণবত্মণ। 

এইরূপে ছুতাশনের ধ্য।/ন করিবে। 

যমধ্যানং । 

ধ্যায়ে কালং লুলাপস্থং দ্ডনং কৃষ্ণবিগ্রহং । 

নরকাধিপতিং দেবং শ্লপাদং রবেঃ স্থৃতং ॥ 

যম লুলাপন্থ, দগুধারী, কৃষ্ণবর্ণ, নরকের অধিপতি, স্থুলপাদ। এই 
প্রকারে রবিনঙ্গনের ধ্যান করিতে হুয়। 

নিষ্তিধ্যানং | 

নির্ধতিং খড়গহস্তঞ্চ শ্বামলং বাজিবাহনং । 

নির্খাতি খডাহত্ত, শ্তামবর্ণ এ অস্বোপরি সমারূঢ। এইকপে 

নিধাতির ধান করিবে। 
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বরুণধ্যানং। 

বরুণং মকরারূঢং পাশহস্তং সিতব্রতং। 

সলিলাধিপতিং শ্বেতং ধ্যায়েত্বং জলমধ্যগং ॥ 

বরুণ মকরারূঢ়, পাশহম্ত, সিতব্রত, শ্বেতবর্ণ, জলমধান্থ ও জলের 

'অধিপতি, এইরূপে বরুণ দেবের ধান করিতে হয়। 

বায়ুধ্যানং | 

ধ্যায়েৎ কন্ৎতহিষং বায়ুং মুগস্থঞ্াস্ু শায়ুধং | 

বাদুদেবকে রুষধর্ণ, মুগন্থ ও অন্কুশধারী চিন্ত। করিতে হয়। 

কুবেরধ্যানং | 

কুবেরং কনকাকারং রতুদিংহাসনস্থিতং । 

স্ততং যক্ষগণৈঃ সব্রৈঃ পাশাস্কুশকরানুজং ॥ 

কুবের কাঞ্চনবর্ণ, রত্বসংহাসনে সংশ্থিত, যঙ্গগণ করুক সংস্কত এবং 

পাশ ও অঙ্কুশধানী। 

ঈশানধ্যানং । 

ঈশানং বৃষভাবঢং ত্রিশূলবরধারিণং। 
ব্যভ্রচশ্মান্বরধরং পৃণেন্দুসদৃশ প্রভং ॥ 

৪ 
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ঈশান বুষবাহন, ত্রিশল ও বরমুদ্রাধারী, ব্যাস্্রপ্মধর এবং পূর্ণচন্ত্রের 

সায় গ্রভাপম্পর। . 

ব্রঙ্মধ্যানং | 

রক্তোৎপলনিভে। ব্রহ্মা চতুরাস্তাশ্চতুভূজিঃ। 

হংসারূঢো বরাভীতিমালাপুস্তকপাপিকঃ 

বরহ্জার বর্ণ রক্তোৎপলের স্তায় লোহিত, তিনি চতুম্মুথ, চতুহুজ্জ) 

হংসবাহন এবং বর, মুদ্!। মাল্য ও পুস্তকধাগী | 

অনন্তধ্যানং | 

হিমকুন্দেন্দুধবলঃ সহআ্াক্ষঃ সহত্রপাৎ। 

সহত্রপাণিবদনে| ধ্যেয়োইনন্তঃ স্থুরাস্তুরৈঃ ॥ 

অনস্তদেব হিম কৃন্দপুষ্প ও চন্দ্রের ম্যায় শ্বেতবর্ণ, তাহার জোচন সহশ্র, 

চরণ সহন্্র, হস্ত সহজ, বদন সহত্র এবং তিনি সুরু অন্থর সকলেরই ধ্যেয়। 

ঞ্রীমহার্দেব উবাচ। 

অভেদস্ত হে দেবেশি নারায়ণে যথা ময়ি। 

স্থপর্ণে বুষভে চৈব তথ। জানীহি শহ্করি। 

তয়োধ্যানঞ্চ বক্ষ্যামি শৃণুষ্ষ কমলাননে ॥ 

ছে দেবেশি! আমাতে এবং নারায়ণে যেক্ধপ কিছুমাত্র প্রভেদ 

রাই, সেইরূপ আমার বাহন বুষত ও নারায়ণের বাহন গরুড়েও কিছুমাত্র 
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ভেদ নাহ জানিবে; অতএব উভয়ের ধান বলিতেছি শ্রবণ কর; 

অথাৎ মানবগণ যেরূপ আমাদিগের অচ্চণারধি করিবে, সেইরপ গরুড় ও 

বুষভেরও মচ্চন। করিতে হহবে। 

গরুড়ধ্যানং। 

গরুড়ঃ পক্ষিরাজস্ত নরাস্যো দীর্ঘনামিকঃ। 

পাদসংকোচসংবিষ্টঃ পক্ষযুক্তঃ কৃতাঙজলিঃ ॥ 

ৃ্ সর £ 
গরুড় পঙ্গীর রাজা, নরমুখবিশিষ্ট, দীর্ঘনাসিক, পক্ষমুক, করধোড়ে 

অবস্থিত এবং পাদসংকোচ পৃব্বক উপবিষ্ট | 

বৃষধ্যানং | 

শৃ্গাযুধঃ শুভ্রকায়ঃ চতুপ্পাদঃ সিহক্ষুরঃ। 

বৃহৎককুণ্ড কৃষ্ণপুচ্ছঃ শ্যামন্বন্গে। বৃষঃ স্মৃতঃ ॥ 

বৃষ শৃঙ্গাস্ববান্, শুত্রবর্ণ, চতুষ্পাদ, নিতক্ষুঃ, বং ককুদ্বিশিষ্ণ রুষপুচ্ছ 

হযামকুজ। 

কথিতানি মহাদেবি মন্ধধ্যানাদ্িকাণি চ। 

ন্বখারোগাপ্রদানি চ সিদ্ধিদানি তথৈব হি ॥ 

হে মহাদেবি। এই আমি তোমার নিকট নবগ্রহ ও অন্তান্ত দেবার 

ধ্যান ও মন্ত্র কীর্তন করিলাম। এই সকলধ্যান ও মন্ত্রের প্রপাদে হৃখ, 

আরোগ্য ও সিঙ্গি লাভ হইয়। থ।কে। 



৩৭২ কালীতন্ত্রম 

গোপনীয়ং প্রযাত্বুন যথ। হাটকপেটিকা। 

অভক্তায় ন দাতব্যং দত্তে চ নিরয়ুং ব্রজেৎ ॥ 

ইতি শ্রীকালীতন্ত্রে সর্র্বোত্তমোত্তমে হরপার্কতী-সংবাদে 

অষ্টাদশোল্লা সং ॥ ১৮। 

হেদেবি। ইহা স্বর্ণপেটিকার ন্যায় যত্ব মহকারে গোপনে রাখিবে। 

অভন্তকে ইহা কদাচ প্রদান করিবে না। অভক্তকে অর্পণ বিলে 

সরকগামী হইতে হয়। 

ইতি শ্রীকালীতস্ত্রে অষ্টাদশ উল্ল।ম সমাধ্ধ। 

উনবিংশোল্লামঃ 

সাধকলক্ষণং। 

শ্রীপার্বত্যুবাচ। 

শ্তং ত্য়েরিতং নাথ যোগানাং লক্ষণং শুভং | 

ধ্যানাদ্দিকানি দেবানাং শ্রুভানি পরমেশ্বর । 

কথিতং নৈব হে শস্তে! সাধকন্য তু লক্ষণং ॥ 

পার্বতী কহিলেন, হে নাথ! আপনার মুখে যোগের শুভ লক্ষণ 

শ্রবণ করিলাম এবং দেবতাদিশের ধ্যানাদিও অবগত হইয়াছি; কিন্তু 

হে পরমেশ্বর ! আপনি সাধকের লক্ষণ বলিলেন না। অতএব কৃপ। 

করিয়। উহ! কীর্তন করুন্। 



কালীতত্ত্রম২ম ৩৭৩ 

ভ্রীমহাদেব উবাঁচ। 

মধুরং প্রশ্নমেতদ্ধি শুণুষ প্রাণবল্লভে। 

মুদুমধ্যাদিভেদেন সাধকাঃ স্ুুশ্চতুর্বিবিধাঃ ॥ 

মহাদেব কহিলেন, হে প্রাণবল্পভে ! তুমি অতি মনোহর প্রশ্ন 

ক্রিজ্ঞানা করিয়াছ। যাহা হউক, আমি বলিতেছি শ্রবণ কর। 

মুহু-মধ্যাদিভেদে সাধক চত্ুর্র্বিধ | 

মুহুমধ্যাধিমাত্রাধিমাত্রতমাঃ প্রকীর্তিতাঃ। 

অধিমাত্রতম: শ্রেষ্ঠো লক্ষণানি শুণুষ মে ॥ 

সাধক চতুর্বিধ) মৃহু, মধ্য, অপিমাত্র ও অধিমান্রতম্। তন্মধ্যে 
অধিমান্রতম সাধকই সর্বাপেক্ষা শ্রে্ঠ। এই চতুব্বিধ সাধকের লক্ষণ 

ধথা ক্রমে বলিতেছি শ্রবণ কর। 

স্বুসাধকলক্ষণং | 

স্বল্লোৎসাহী বিমুগ্ধশ্চ ছুষ্ষপ্ম। ব্যাধিতস্তথা। 

বহ্বাশী মহিলাযুক্তো লোভী চঞ্চলমানসঃ | 
অসহিষুণঃ পরাধীনে। রোগী নির্দয়চিন্তকঃ। 

গুরূপদেশবিদ্বেষী হীনবীধ্যযে। মৃদুঃ স্মৃতঃ ॥ 

যে ব্যক্তি লল্প উৎসাহুবান, মুগ্ধচিত, ছুষ্কন্মা, কু্ঠরোগী, বন্ভোজী, 

নারীসংযুক্ত, লোতী, চঞ্চলচিত্ব, অসহিষ্ুণ, পরাধীন, রোগী, নির্দয়, গুরুর 

উপদ্দেশবিদ্বেষী ও হীনবীর্ধয, তাহাকেই মদ সাধক কহে। 



৩৭৪ কালীতন্ত্রমূ 

মন্ত্রযোগে ত্বধিকারী মন্ত্রমত্যসেচ্চ স বৈ। 

দ্বাদশব্ধাভ্যাসেন ততঃ সিদ্ধিশ্চ জায়তে। 

চিত্তশুদ্ধো ততে। যোগী হটে মনো নিয়োজয়েৎ ॥ 

এই মুছুলাধক প্রথম মন্ত্রষেগেই অধিকারী হইল] থাকে। প্রথম 

মন্ত্রযোগ অভ্যাপ করাই ইতার পক্ষে কর্তবা। এই প্রকারে দ্বাদশ বর্ষ 

অতীত হইলে যখন চিত্তশুণ্ধ জন্মে, তখন সে হটযোগের অনুষ্ঠানে মন 

নিযুক্ত করিবে। 
ইতি মুহুপাধকলক্ষণং | 

মধ্যসাধকলক্ষণং 

স্বিত্র সমবুদ্ধিযো। ক্ষমাশীলে। জিতেক্দ্রিয়ঃ | 

পুণোচ্ছুঃ প্রিয়বাদী চ সর্বকার্য্যেু তৎপরঃ | 

সংশয়বিহীনো যশ্চ স মধাসাধকো। মতঃ॥ 

ষে ব্যক্তি সর্বত্রই সমবুদ্ধি অথাৎ সর্বত্রই বাহার সমতাজ্ঞান বিদ্যমান, 

ষে ক্ষমাশীল, পৃণাকাধ্যে আভিলাষী, প্রয়ভাষী, সর্ববকাধ্যে তৎপর এবং 

যাহার চিত্ত নংশরশ্ন্য, তাহাকে ই মধাসাধক কছে। 

হটযোগে ত্বধিকারী মধ্যসাধক এব হি। 

অতীতে দ্বাদশে বধে লয়যোগী ভবেৎ পুনঃ ॥ 

এই সধ্যনাধকই হটযোগে অধিকারী হইয়! থাকে অর্থাৎ গুরু 

ভাহ!কে হটযোৌগের উপদেশ দিবেন। তৎপরে ছ্বাদশবর্ষ অতীত হইলে 

সেই সাধক লয়যোগে অধিকারী হয়। 

ইতি মধ্যসাধকলক্ষণং। 



কালীতন্ত্রম ৩৭৫ 

অধিমাত্রসাধকলক্ষণং ৷ 

স্থিরবুদ্ধিঃ স্বতন্ত্রশ্চ ক্ষমঃ সমাধিযোগেঘু। 
দয়ার্ড: সত্যতাষী চ বলবানাশয়ান্থিতঃ। 
শূরঃ ক্ষমী সমাধো চ বিশ্বাসী গুরুপৃজ্জকঃ। 
অধিমাত্রপাঁধকঃ স্যাৎ ষড়বধে রাজযোগবিৎ ॥ 

যে “ব্যক্তি গ্থিরবুদ্ধি, স্বাধীন, সমাধিধোগে সক্ষম, দয়ার, সত্যবাদী, 
বলবান্, আশম়ান্বিত, শুর, ক্ষমাশীল সমাধিতে বিশ্বাসধুক্, গুরুপৃজ্কাপরায়ণ 

তাহাকেই অধিমাত্র সাধক কহে। এই সাধক ছয় বর্ষের মধ্যেই 

রাজযোগে অধিকারী হইয়া থাকে । 

হটযোগঃ প্রদাভাব্য। গরুণ। নাত্র সংশয় | 

সাঙ্গোপাঙ্গশ্চ হে দেবি ততো রাজযোগং দিশেং ॥ 

হে দেবি! গুরুদেব এই সাধক্তকে যাবতীয় অঙ্গের সাহছত হটযোগ 

প্রদান করিবেন এৰং পরে অর্থাৎ ছয় বর্ষ অতীত হইলে রাজযোগের 

উপদেশ দিবেন । 

ইতি অধিমাত্রসাধকলক্ষণং | 

অধিমাত্রতমসাধকলক্ষণং। 

উৎসাহী বীধ্যবান্ শূরঃ শান্তরাজো দিব্যবিগ্রহঃ। 

শ্রুতিধরন্তথ। মোহহীনে! নবীন যৌননঃ | 



৩৭৬ কালীতন্ত্রমূ্ 

ব্যাকুলতাবিহীনশ্চ মিতভুক্ দেবপৃজকঃ। 
জিতেক্দ্রিয়ণ্চ নিতাঁকঃ শৌচাচারপরায়ণঃ। 
নিপুণো দানশীলশ্চ শরণাগতপালকঃ। , 

শ্থিরশ্চ বুদ্ধিমাংশ্চৈব সদ। সন্তোষশোভিতঃ | 

স্থচরিত্রঃ ক্ষমাশীলো। ধশ্মাচরণলোলুপঃ । 

গুপ্তচেষ্ট; প্রিয়বাদী সত্যবাক্ শাস্তবি গ্রহ? | 

জনসঙ্গরহিতশ্চ মহাব্যাধিবিবর্তিভিতঃ | 

অধিমাত্রতমঃ সোপি শুরুপূজাপরায়ণঃ॥ 

বে ব্যক্তি উৎসাহবান্, বীর্ষ)শীল, শৃর, শাস্বজ্ঞ, গুন্দরদেহ, শ্রতিধর, 
মোহশৃন্ত, মিততোজী, দেবপৃজাপরায়ণ, জিতেন্দরিয়। নির্ভনচিত্ত, শোৌচা- 
চারপরারণ, সর্বাকাধো দক্ষ, দাতা, শরণাগতপালক, স্থির, বুদ্ধিমান্, 

সর্ববদ| সন্তষ্ট, স্ুচরিত্র, ক্ষমাশীল, ধশ্মপরায়ণগুপ্রচেষ্ট, * প্রিয় ও স্তাবাদী, 

শাস্তি, জনসঙ্গহীন, মহাধ্যাধিশূন্ত ও গুরুপৃজাপরায়ণ, তাহাকেই 
অধিমত্রতম সাধক কছে। 

সর্বেষু শ্রেষ্ঠ এব স্যদধিকারী যোগেম্বপি। 

বর্বত্রয়েণ স যোগী জ্ঞানযোগে ক্ষমো ভবেৎ ॥ 

এই যোগী যাবতীয় যোগার শ্রেষ্ঠ । এই সাধক সর্বপ্রকার যোগেই 

অধিকারী হইয়া! থাকে। হেদেবি! এই সাধক ব্রিবংদর যাবৎ সাধন! 

করিলেই জানযোগে অধিকারী হয় সন্দেহ নাই। 

* গুপ্তচেই--যে ব্যক্ত সকল কশ্মই গোপনে সাধন করে। 



কালীতন্ত্রম ৩৭৭ 

সর্বযোগক্ষমং জ্বাত্বা গুরুঃ সম্ভষ্টমানসঃ | 

দিশেং তশ্মৈ প্রযাত্ুন সমস্তযোগকন্মণি ॥ 

হে মহাদেবি! গুরুদেব এই যোগীকে সর্বযোগে অধিকারী জানিয়! 

প্রফুললচিত্তে যত্ব সহকারে সমস্ত ষোগেরই উপদেশ দিবেন। 

ভ্বীমহাদেব উবাচ। 

ইতি তে কথিতং দেবি সাধকানাস্ত লক্ষণং। 
অধুনা ব্রহি দেবেশি কিমন্তৎ শ্রোতুমিচ্ছসি ॥ 

ইতি শ্রীকালীতন্ত্রে সর্বেবাস্তমোত্তমে হরপার্বতীসংবাদে 

উনবিংশোল্লাসঃ ॥ ১৯ ॥ 

মহাদেব কহিলেন, হে দেবি! এই আমি তোমার নিকট সাধকের 

লক্ষণ কীর্ভন করিলাম। এক্ষণে আর কি শুনিতে বাসনা হয় নল। 

ইতি শ্রকালীতন্ত্রে হরপার্বতীসংবাদে উনবিংশ উল্লান সমাঞ্চ। 



বিংশোল্লান | 

স্তবক বচাদিকীর্তনং | 

শ্রীপার্বত্যুবাঁচ। 

মানব/নাং হিতার্থায় বদ মে কবচোত্তমং | 

স্তবং ধ্যানং সাধনঞ্চ শ্রোতুমিচ্ছামি সাম্প্র তং । 

' কেন স্তবেন দেবেশ সর্ধনিদ্ধিমবাপু য়া । 
ধ্যানেন কবচেনাপি আশু সিদ্ধীশ্থবরো ভবেৎ। 

পরমমুত্তমঞ্চেব কস্থ দেবস্ত সাধনং। 
তৎ সব্বং বদ মে নাথ যগ্স্তি করুণ ময়ি ॥ 

পার্ববতী কহিলেন, ছে দেবেশ! এক্ষণে মানবগণের হিতার্থ আমার 

নিকট অন্গত্তম শ্তব, কব5, ধ্যান ও সাধন কীর্তন কর। আমি এ সমস্ত 

শ্রবণ করিতে বানা করিয়াছি । হেনাথ। কোন্ দেবতার স্তবপ্রলাদে 

সর্বসিন্ধি লাভ করা যায়, কাহার ধ্যান ও কব5চ পাঠ করিলে আশ্ড 

দিদ্ধেশ্বর হইতে পারে, কোন্ দেবতার সাধন! সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বাঁলয়। 
পরিগণিত, হে প্রভা! যদ্দি আমার গ্রতি করুণ! থাকে, তাহ] হইলে 

এই সমস্ত বর্ণন করিয়া আমাকে চরিতার্থ করুন্। 

প্রীমহাদেব উবাঁচ। 

ত্বমেব জগতাং মাত স্গ্িম্থিত্যস্তকারিনী | 

ত্বুসম! দেবত1 নাপ্ডি তষেব প্রকৃতি; পর। ॥ 



কালীতন্ত্রম ৩৭৯ 

মহাদেব কিলেন, হে দেবি! তুমিই জগতের মাতা, তুমিই 

প্টিস্থিতি ও সংহারেব একমাত্র কারণ। তুমিই পরম! প্রকৃতি, তোমার 

'সদৃশী দেবতা আর নাই। 

ভতবৈবারাধনং দেবি আরাধনোত্তমং পরং। 

'্বং হি সিদ্ধীশ্বরী দেবি সর্বসিদ্ধেহি কারণং ॥ 

হে দেবি! একমাত্র তোমার আরাধনাই প্রকৃত আরাধন। বলিয়। 

পরিগণিত। তুমিই পির্ধির ঈশ্বপ্পী এসং ভূমিই সর্বসিদ্ধির একমাত্র 

কারণ। 

মৃত্তিভেদেন দেবেশি মোহয়স্যখিলং জগৎ । 
ব্যাপ্য তিষ্ঠসি সর্ধবত্র তব মায়! হুরত্যয়। ॥ 

ছে দেবেশি! তুমি নানারূপ মৃত্ঠিভেদে অখিল জগৎকে বিমোঠিত 

করিতেছ। তুমি সমস্ত ব্রচ্গাণ্ড পরিবাপ্ত পূর্বক অবস্থিত। তোমার 

বায় অতীব ছুরতায়া। কোন্ ব্ক্তি তোমার সেই মায়া বোধগমা 
করিতে সমর্থ হই; থাকে? 

তবৈব অপরা মৃপ্তিঃ কালীতি কালনাশিনী। 
তদারাধনামাত্রেণ সর্ববসিদ্ধিং লভেম্নরঃ ॥ 

হে পারবতি! তোমার কালীমৃঙ্তি কালভয় বিনাশ করিয়া! দেয়। 

'সেই মুহ্ঠির আরাধন! করিলেই মানব আশু সর্ধপিদ্ধি লাত করিতে 
পারে । 



৩৮৪ কালীতন্ত্ু 

তন্নায়ৈব মহাদেবি রচিতং তনত্রমুন্তঘং। 
তদারাধনমেতশ্মিন কীরত্তিতং পরমেশ্বরি ॥ 

হে মগাদেবি। তোমার মেই কালীনামেই এই অন্ুত্ম তন্ত্র রচিত, 

হইয়াছে এবং এই তস্ত্রে তীহারই আরাধন। কীত্তিত আছে সন্দেহ নাই। 

গুহাৎ গুহতমং দেবি কালীসাধনমুত্তমং। 

ন প্রকাশ্যং ন প্রকাশ্যং ন প্রকাশ্যং কদাচন ॥ 

হে দেবি! কালীসাধম গুস্থ হইতেও গুহতম। উহা কদাঁচ কাহার. 
নিকট প্রকাশ করিবে ন|। 

শঠার ভক্তিহীনায় হুর্জনায় ছরাত্মনে । 

ন দাতব্যং ন দাতব্যং সত্যং সত্যং বরাননে ॥ 

হে বরাননে। যে ব্াক্তি শঠ, ভক্কিহীন, দুর্জন ও দুরাম্না। তাহাকে 

কদাচ ইহ! প্রদান করিবে না। 

সাধনঞ্চ মহাদেবি পরিশিষ্ট প্রকীত্তিতং | 

স্তব্চ কবচং ধ্যানং শৃণুঘ কমলাননে ॥ 

হে কমঙ্গাননে ! কালীদাধন এই অস্ত্রের পরিশিষ্টে বর্ণিত আছে। 

অধুনা ডোমার নিকট কালীর স্তব, কব5 ও ধ্যান কীর্তন করিতেছি 

শ্রবণ কর। 



কালীতন্ত্রম ৩৮১ 

স্তবেন কবচেনাপি তথা ধ্যানেন সুন্দরি । 

আশু সিদ্ধিং লভেঙ্বীমান্ সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ ॥ 

হে শ্ুন্দরি! একমাত্র কাশীর স্তব, কব্চ ও ধ্যান দ্বারাই আগত 

সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে, ইহাতে কিছুমাত্র সনোহ নাই অর্থাৎ যে ব্যক্তি 

একান্ত অন্তরে কালীর স্তব ও কবচ পাঠকরে এবং তাহার রূপ ধ্যান 

করে, তাহার সর্বসিদ্ধি লাভ হয়; তাহার আর অন্ত কোনরূপ 

সাধনার আবশ্যক করে না। 

শ্রীসদাশিব উবাঁচ। 
শৃণু দেবি জগদ্বন্ট্যে কালীস্তোত্রমন্ুত্তমং । 
পঠনাৎ শ্রবণাদ্যন্ত সর্ববসিদ্ধীশ্বরো ভবেং॥ 

হে দেবি। হে জগন্ধন্দ্যে! অন্ুত্তম কালাস্তোত বর্ণন কিশ্চেছি 

শ্রবণ কর। ইহা পাঠ বা শ্রবণ করিপে সর্বসিদ্ধির ঈশ্বর হওয়া যায়। 

অসৌভাগ্য প্রশমনং মুখসম্পদ্বিবদ্ধনং | 

অকালমৃত্যহরণং সর্ববাপদ্বিনিবারণং ॥ 

ইহার প্রসাদে অসৌভাগা দূর হয়, সুখ ও সম্পদ বৃদ্ধি হয়, অকালমৃত্যু 
বিনাশ পার এবং সর্ববাপদ্ নিবারিত হুইয়! থাকে সন্দেহ নাই। 

প্ীমদাগ্ভাকালিকায়াঃ সুখসান্লিধ্যকারণং। 

স্তবস্থান্ত প্রসাদেন ত্রিপুরারিরছং শিবে ॥ 



৩৮২ কালীতন্ত্রম 

প্রমতী আস্কাকালিকার এই স্তবপ্রদাদে তীহার পামিধ্য লাভ হইয়। 
থাকে। হেদেবি! আমি এইস্তবের প্রনাদেই ত্রিপুর নিধন করির! 

ত্রিপুরারি নামে গ্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছি। 

স্তোত্রস্াস্য খষির্দেবি সদাশিব উদাহৃতঃ। 
ছন্দোনুষ্ট ব্দেবতাগ্ভা কালিকা পরিকীন্ত্িতা। 
ধর্্মার্থকামমোক্ষেযু বিনিয়োগঃ প্রকীন্তিতঃ ॥ 

হে দেবি! এই স্তবের খধি পদাশিব, ছন্দঃ অন্থ্প এবং দেবতা 
আছা| কালিক। জানিবে এবং ধম্ম অর্থ কাম ও মোক্ষে ইহার বিনিয়োগ 

হইয়। থখাক। 

হীং কালী গ্রাং করালী চ ক্রীং কল্যাণী কলাবতী। 

কমল কলিদর্পন্বী কপ্বর্শশকৃপান্বিতা ॥ 

হে দেবি! তৃমি হীং বী্গস্বরূপা, তুমি কালী, তুমি শ্রুং ম্বকুপিণী, 

তুমি করালী, তুমি ক্রীং স্বরূপ, তুমি কল্যাণী, তুমি কলাবী ও কমলা, 
তোম! হইতেই কপির দর্প বিনাশ হইয়! থাকে এবং তুমিই কপন্দীশের 

প্রতি কৃপাময়ী। 

কালিক কালমাত। চ কাঙ্সানলসমদ্যতিঃ | 

কপন্দিনী করালাস্তা করুণামৃতসাগর! ॥ 

তুমি কালিক। ও কালীমাত। নামে অভিহিত । তোমার ছাতি 

কালাগির স্তায় সমুজ্জল, তুমি কপদ্ধিনী, করালাস্ত। ও করণামুতের সাগর। 



কালীতন্ত্রম ৩৮৩ 

কপাময়ী কৃপাসারা কৃপাপার! কৃপাগম!। 

কৃশানুঃ কপিল কৃষ্ণ কৃষ্ণানন্দবিবদ্ধিনী ॥ 

তুমি কৃপাময়ী, কুপালারা, কূপাপার।, রুপাগমা, কুশান্, কপিলা, 

কৃষ্ণা) ও কৃষ্ণানন্দবিবন্ধিদী নামে অভিহিত । 

কালরাত্রিঃ কামরূপ! কামপাশবিমোচনী। 

কাদশ্থিনী কলাধার কলিকল্মষনাশিনী ॥ 

তুমি কালরাত্রি, কামরূপ, কামপাশবিমো5না, কাদগ্বিনী, কলাধারা, 

ও কলিকলমষনাশিলী নামে পরিচিত]। 

কুমারীপুজনগ্রীত। কুমারীপুজকালয়!। 
কুমারীভোজনানন্দ। কুমারীরূপধারিণী ॥ 

হে দেবি! কুমারীর পূজা করিলেই তোমার গ্রীতিলাভ &ইয়। থাকে, 

কুমারী-পৃঙকের গৃহেই তুমি অবস্থান কর, কুঁমারাকে ভোজন করাইপেই 
তোমার আনন্দ লাভ ৬য় এবং তুমি কুমারারূপধারিণা সন্দেহ নাহ। 

কদম্ববনসঞ্চারা কদশ্ববনবাসিশী। 

কদম্বপুষ্পসন্তোষা কদন্বপুষ্পমালিশী ॥ 

তুমি কদম্ববনে বিচরণ কর, কদদ্বকাননে তোমার অবস্থিত কদন্বপুষ্পে 

তোমার পরম জস্তোষ জন এবং তুমি কদশ্বপুস্পের মাল! ধারণ কর। 

কিশোরী কলকগ্ঠ চ কলনাদনিনাদিনী। 

কাদস্বরীপানরতা তথা কাদন্বরীপ্রিয়া: ॥. 



৩৮৪ কালীতন্ত্রম্ 

তুমি কিশোরবয়ন্ক। করকঠা ও কলনাদনিনাদিনী। তুমি 
কাদশ্বরীপানে নিরত থাক এবং কাদনম্বরী তোমার অতীব প্রীতিগ্রদ ৷ 

কপালপাত্রনিরতা কন্ক'লমাল্যধারিণী। 

কমলাননসন্তুষ্ঠ। কমলাসনবাসিনী ॥ 

হেদেবি! তুমি কপালপাত্র ও কঙ্কালমাল্য ধারণ করিয়া, 

কমলাসনে তোমার পরম সন্তোষ লাভ হুইয়! থাকে এবং তুমি কমলালনে 

কমলালয়মধ্যস্থা কমল।ামোদমোহিনী । 

কলহংসগতিঃ ক্ৈব্যনাশিনী কামরূপিণী ॥ 

তুমি কমলালয়ের মধো অবস্থিত, তুমি কমপামোদমোহিনী, তোমার 

গতি কলহংসের ন্যায়, তোমার প্রসাদেই ক্লৈবা বিনাশ প্রাপ্ত হয় এবং 

তুমি কামরূপিণী। 

কামরূপকৃতাবাস। কামগীঠনি বাসিনী || 

কমনীয়া কল্পলতা কমনীয়বিভূষণ। ॥ 

ভূমি কামকূপক্কতাবাসা, কামপীঠনিবাসিনী, কমনীর়া, কল্পলত1 ও 

কফমনীয়বিভূষণ। নামে অভিচিত] হও । 

কমনীয়গণারাধ্যা কোমলাঙজী কৃশোদরী। 

কারণামুতসস্ভোষা কারণানন্দসিদ্ধিদা || 



কালীতন্ত্রম্ ৩৮৫ 

ছে দেবি! তুমি কমনীয়গণ কর্তৃক আরাধা|, কোমলাঙী ও 

কশোদরী। কারণক্প অমূত দ্বারা তোমার পণম সস্ত্রোষ লাভ হইর। 
থাকে, তুমি কারণানন্দনিদ্ধি প্রদান করিয়। থাক। 

কারণানন্দজাপেষ্ঠ কারণার্চনহবিতা । 

কারণার্ণবসংমগ্র। কারণব্রতপালিনী ॥ 

হে দেবি! কারণানন্দজপ ত্যোমাব 'তীব প্রীতিপদ, কারণ ছার! 

অঙ্চন! করিলে তুমি যার পর নাই সম্তোষ লাভ করিয়৷ থাক, তুমি 

নিরন্তর কারণরূপ মাগরে নিমগ্স এবং তুমি কারণব্রতপ।লিনী বলির! 

অভিহিত । 

ক্তুরীসৌরভামোদ। কন্তুরীতিলকোজ্জলা । 
ক্তৃরীপৃজনরত। কত্তৃরীপৃজকপ্রিয়া ॥ 

হে শুভে! তোমার দেহ কণ্ত,রাগন্ধে আমোদিত, কম্তরীতিলকে 
তোমার পরম শোভ। সম্পাদন হয়, কপু,রী দ্বার তোমার পুজা হইয়। 
থাকে এবং তুমি কণ্তরীপৃর্জকের প্রতি পরম প্রীত থাক । 

কম্রীবণসঞ্চারা কত্তৃরীম্বগতোষি ণী। 
কম্তরীভোজনপ্রীত! কর্পুরচন্দনোক্ষিত| । 

তুমি কন্ত-টবনে বিহার করিয়৷ থাক, কল্তরীমৃগে তোমার পরম 

সন্তোষ লাভ হয়, কপ রা [ভোজনে তোমার প্রীতিলাভ হইয়া থাকে এৰং 

তোমার দেহ কর্পূরচন্দনে হচর্চিত। 
২৫ 



৩৮৬ কালীতন্ত্রম 

কর্পুরকারণাহলাদ। কর্ূররাম্বতপায়িনী। 

কপুরসাগরস্নাতা কর্পুরসাগরালয়। ॥ 

হে দেবি! কপূর দ্বার তোমার আনন্দ বর্ধন তয়, তুমি কপূর্শানৃত 

পান কারয়া থাক, তুমি কপূরসাগরে আন কর এবং কর্পূরসাগরই 
তোমার আলয়। 

কুচ্চবীজজপগ্রী হা কৃষ্চজাপপরায়ণা। 
কুলীনা কৌলিকারাধ্য। কৌলি কপ্রিয়কারিণী ॥ 

কৃচ্চবীজ জপ করিলে তোমার পরম প্রীতিলাভ হয়, তুমি কুচ্চবীজ- 

জপে নিরতা থাক। তুমি কুলীনা, কৌিকারাধা! ও কৌলিক প্রিয়- 
কারিণী বলিয়া অভিহিত । 

কুলাচারা কৌতুকিনী কুলমার্গপ্রদর্শিনী। 
কাশীশ্বরী কফটহন্ত্রী ক'শীশবধবদায়িনী ॥ 

তুমি কুলাচারা, কৌতুকিনী কুলমার্গপ্রদশিনী ও কাশীশ্বরী বলিয়া 

অভিহিত। তোমার প্রনাদহ কষ্ট দুর হহয়া৷ থাকে এবং তুমিই 
কাশী্বরকে বর প্রদান কর। 

কাশীবাসপ্রিয়। নিত্যং কাশীসঞ্চরণ। তগা। 

কাশশ্বরকৃঙ্তামোদ। কাশশ্বরমনোরম। ॥ 

তুঁম কাশীবাসে পরম আতন্দসাভ কারয়া থাক, তুমি কাশীতে 
বিচরণ কর, কাশীগ্বর ওত তোমার সপ্তোব জন্মিম] থাকে এবং তুমি 

কাশীশ্বরের মনোমোহিশী। 



কালীতন্ত্রম, ৩৮৭ 

কলমঞ্জীরচরণ। কণৎকার্চীবিভূষণ। | 

কাঞ্চশাদ্রকতাগার! কাঞ্চনাচল/কীমুদী ॥ 

তোমার চংণে মপোঠর মঞ্রঘাধ্বণি শ্রুতি ভয় হয়, তুমি শবায়মান 

কাঞ্চাধামে [বভৃ'ষযঠা, কাঞ্চণাপ্রিই তোমার বাসস্থান এবং তুমি কাঞ্চনা- 

চলকৌমুদী বাণয়া আঁভঠিত|। 

কামবীজজপানন্দ। কামবীজন্বরূপিণী। 

কুমতিত্পী কুপীন:প্তিনাশিনী কুগকামিনী॥ 

কামবীজঙ্গণে তোমার আনন্দলাভ হয়, তুমি কামবালশ্বরূপিণী, 
ভোমার কৃণায় কুমতি বনাশ ইইযু। থাকে, তুম কুলাণের দুঃধ দূৰ কর 

এবং তুমিই কুলকামিনী বিয়া পরিচিত 

ক্রাং হীং শ্ং মন্ত্রবর্ণেন কালকণ্টকঘাতনী। 

ইত্যাদ্যাকাল্কাদেন্যাঃ শতনাম প্রকীন্তিতং। 

ককারকৃটঘটিতং কালীর পন্থরূপকং ॥ 

তুমি ক্রা' হা শ্রী” এ" মগ্ব পঝারা কালগণ্ট£ বিনাশ করিয়' থাক। 

আগ্মাকালিক। দেবীর 5 ককারকুটঘটতত শতনাম স্তেত্র কাগারপস্বরূপ 

সন্দেহ নাহ। 

পৃর্গকালে পাঠেদ্যন্তু কালিঝাকৃতমানসঃ। 

মন্ত্রসিদ্ধি্/নদাণ্ড তস্য কালী প্রসীদতি ॥ 



৩৮৮ কালীতন্ত্রম্ 
যে ব্যক্তি পুর্জাকালে কালিকাদেবীর প্রতি চিত্ত সমর্পণ পূর্বক এই 

স্তব পাঠ করে, আশু তাহার মন্ত্রপিদ্ধি হয় এবং কালিকাঁদেবী তাহার 
গ্রতি প্রসন্া হইয়। থাকেন। 

বুদ্ধিং বিদ্যা্চ লভতে গুরোরাদেশমাত্রতঃ। 

ধনবান্ কীত্ডিমান্ ভূয়াদ্দীনশীলে! দয়ান্বিত; | 

পুজপৌত্রহ্থখৈশ্ব্যৈর্মোদতে সাধকো ভুবি ॥ 

যে ব্যক্তি গুরুর আজ্জঞায় এই কা!লকাস্তোত্র পাঠ করে, তাহার বুছি 

ও বিদ্যালাভ হয়, সেই ব্যক্তি ধনবান্, কীত্তিমান্, দানশীল, ও দয়ালু হয় 

এবং পুত্র পৌন্র সুখ ও এব্বধ্যসম্পন্প হইয়৷ পরম স্থখে ধরাতলে অবস্থিতি 
করে। 

ভৌমামাবাস্তানিশাভাগে মপঞ্চকসমন্থিতঃ | 
পৃজক্িত্ব। মহাকালীমাগ্যাং ত্রিভুবনেশ্বরীং 
পঠিত্বা শতনামানি সাক্ষাৎ কালীময়ো ভবেৎ। 
নাসাধ্যং বি্যতে তস্য ত্রিযু লোকেষু কিঞ্চন ॥ 

ঘষে ব্যক্তি মঙগলবারে অমাবন্তাতিথিতে নিশাভাগে মকারপঞ্চসমন্িত 

হইয়। জ্রিতুবনেশ্বরী আঘ্াকালিকার অর্চন! পূর্বাক এই শত নাম স্তোত্র 
পাঠ করে, সেই ব্যক্তি সাক্ষাৎ কালীময় হয় এবং |ন্তরভূবনে তাহার অসাধ্য 

কিছুই থাকে না। 

বিষ্ভায়াং বাক্পতিঃ সাক্ষান্ধনে ধনপতির্ভবেৎ। 

সমুজ্জ ইব গান্তীধ্যে বলে চ পবনোপম; ॥ 



কালীতন্ত্রমূ ৩৮৯ 

সেই ব্যক্তি বিদ্যায় সাক্ষাৎ বাকৃপতি, ধনে ধনপতি, গাভীধ্যে সাগর 

এবং বলে পবনের সদৃশ হয় সন্দেহ নাই। 

তিগ্াংশুরিব দুপ্প্েক্ষ্য; শশিবৎ শুভদর্শনঃ। 

রূপে মৃত্তিধরঃ কামো৷ যোধিতাং হৃদয়ঙ্গম:ঃ | 
সর্বত্র জয়মাপ্পোতি স্তবন্যান্য প্রসাদতঃ ॥ 

সেই ব্যক্তি সহঅরশ্মির ন্যায় ছুপ্পরেক্ষ্য, চন্দ্রের সায় শুভদর্শন এবং 

রূপে সাক্ষাৎ কামদেবসুলা ও নারীগণের গ্রীতিগ্রদ হইয়! থাকে । এই 

স্তবগ্রসাদে তাহার সর্বত্র জয়লাভ হয়। 

যং ষং কামং পুরদ্কৃত্য স্তোত্রমেতছুদীরয়েখ। 

তং তং কামমবাপ্পোতি শ্রীমদাষ্ঠাপ্রসাদতঃ ॥ 

ধেষে কামন। করিয়া এই স্তোত্র গ্রাঠ কর! যায়, আগ্যাকালিকার 

প্রসাদে সেই সেই কামনাই পরিপূর্ণ হইয়া থাকে। 

রণে রাজকুলে দ্যুতে বিবাদে প্রাণসঙ্কটে। 
দল্যগ্রস্তে গ্রামদাহে সিংহব্যান্রাবৃতে তথা । 

অরণ্যে প্রান্তরে ছুর্গে গ্রহরাজভয়েপিবা । 

অ্বরদাহে চিরব্যাধৌ মহারোগাদিসংকুলে। 
ব্যালগ্রহাদিরোগে চ তথা ছুঃস্বপ্নদর্শনে | 

ছুস্তরে সলিলে বাপি পোতে বাতবিপদৃগতে । 

বিচিন্ত্য পরমাং মায়ামাগ্াং কালীং পরাগুপরাং || 



৩৯০ কালীতন্ত্রমূ 

যঃ পঠেচ্ছতনামানি দুঢ়ভক্তিসমন্িতঃ | 

সর্ববাপদৃভ্যে। খিমুচ্যেত দেবি সত্যং ন সংশয় ॥ 

যুহ্ধে, রাজদ্ধারে, দৃনক্রী্ডায়, প্রাণলন্কট বিপদে, দন্ত কর্তৃক আক্রমণে, 

গ্রামদাছে, নিংভব্যাপ্রাদিপপিবৃত অরণ্যে, প্রান্তরে, ছুর্গে, গ্রহরাজভগে, 

জরদাে, চিররোগে, মাবোগে, ব্যালগ্রহাধিশীডাঞ, ছুঃস্বপ্রদর্শনে, দুস্তর 

জলে, বাতার্দিবিপদ্গ্রস্ত তরণীতয যে কোন অবস্থাতেই হউক নাকেন, 

যে বাক্তি ভক্তযুক্ত হইয়। পরাৎ্পর আছ্য! মায়! কালিকাদ্েবীকে হৃদয়ে 

চিন্তা করিয়া এই শতণামন্তোত্র পাঠ করে, সে সর্ববাপদ হইতে বিমৃক্ত হয় 

সন্দেহ নাই। 

নপাপেভ্যে। ভয়ং তস্য ন রোগেভ্োো ভয়ং কচি । 

সর্বত্র বিজয়স্তস্য ন কুত্রাপি পরাভ বঃ। 

তস্ত দর্শনমাত্রেণ পলায়ন্তে বিপদ্গণাঃ || 

কিপাপহইতে, কিবোগ হইতে তাহার কিছুমান্ত ভয়ের আশঙ্ক। 

নাই; সর্ববরই নেই ব্যক্তি বিজয়ী হইয়া থাকে, কুত্রাপি তাহার পবাভৰ 

হয় না। তাহাকে দর্শনমাত্র বিপদসমূছ দূরে পলায়ন করে। 

স বক্তা সর্ধবশাস্ত্রাণাং ন ভোক্তা সর্ববসম্পদাং। 

স কর্তা জাতিধশ্মাণাং জ্ঞাতীনাং প্রভুরেব সঃ॥। 

'সেই বক্কি সর্বশাস্ত্রে বক, সর্বদম্পত্তির ভোক্তা, জাতিধর্ম্ের কর্ত। 

ও জ্ঞাতিগণের প্রভূ হয় । 



কালীতত্ত্রম ৩৯১ 

বাণী তস্ত বসেদ্বান্তে কমলা নিশ্চলা গৃহে । 

তন্ন খানবাঃ সবে প্রণমন্তি সসম্ত্রমাঃ ॥ 

সেই ব্যক্তির মুখে বাণী দেবী এবং গৃহে কমল! নিশ্চলা হইয়া নিরন্তর 

অবশ্থিতি করিয়া থাকেন। তাহার নাম অবণমাঞ্জ মানবগণ সসম্তরষে 

তাহাকে প্রণাম করে। 

ৃষ্টা তস্য তৃণায়ন্তে হাণিমাস্থা্টসিদ্ধয়ঃ | 

আগ্যাকালীম্বরূপাগ্ঠং শতনাম প্রকীত্তিতং।| 

সেই ব্যক্তির দৃষ্টিমাত্র অণিমাদি অষ্টলিদ্ধি ভৃণবৎ পরিগণিত হয়। 
এই আমি আছ্যাকালীর শতনামস্তোক্র কীর্তন করিলাম । 

অস্টোত্তরশতা বৃত্ত পুবশ্চর্ধ্যান্ গীয়তে । 
পুরক্ষিয়ান্বিতং স্তোত্রং সর্্বাভীষটফল প্রদং ॥ 

অষ্টোত্তর শতবার অধ্যয়ন করিসেই এই স্তবের পুরশ্চরণ তইয়] 

থাকে। পুরশ্চধান্িত হইলে ইহ] দ্বারা সর্বাভ:ষ্ট ফল প্রাধ হওয়া যায় ॥ 

শতনামস্তরতিমি মামাদ্ঠাকালীম্বরূপিণীং। 

ভক্ত্য। বা! শ্রদ্ধয়া দেবি সদাচারসমন্িতঃ | 

পঠে্া পাঠয়েছাপি শৃণুয়াৎ শ্র'বয়েদপি। 
সর্বপাপবিনির্শক্তে। ব্রহ্ম সাযুজ্যমাপ্র,য়াৎ। 

ইতি শ্রীমদাগ্ঠাকালিকায়াঃ স্তবরাজঃ। 



৩৯২ কালীতন্ত্রমূ 

হেদ্রেবি! এই শত্নামন্তোত্র আগ্ভাকালিকাদেবীস্বরূপ সন্দেহ 

নাই । যেব্যক্ত সদাচারসমন্থিত হইয়। ভক্তি ও শ্রদ্ধা সহকারে ইহা পাঠ 

ও শ্রবণ করে অথব! পাঠ বা শ্রংণ করায়, সে ব্যক্তি সর্বপাপে বিমুক্ত হইয়া 

বরহ্মসাযুদ্ধ্য লাভ করিয়। থাকে । 

ভ্রীপার্কত্যুবাঁচ। 

দেবদেব মহাদেব ভবভয়বিনাশন। 

শ্রুতং স্তোত্রং ময় দেব কবচং বদ সাম্প্রতং ॥ 

পার্বতী কহিলেন, হে দেবদেব! হে মহাদেব! তোমার প্রসাদেই 

ভবভয় বিদূরিত হইয়! থাকে । ছেদেব! তোমার নিকট শ্তব শ্রবণ 

করিলাম, অধুনা কবচ কীর্তন কর। 

প্রীমহাদের উধাচ। 

শ্রীমদ্ভাদাকালিকায়াঃ কবচং স্থরহুল্লভং । 
তরৈব কবচং তত্ত, শৃণু বক্ষ্যামি সাম্প্রতং 

মহাদেব কহিলেন, হে দেবি! শ্রীমদাত্তাকালিকার কবচ দেবগণেরও 

ছক্নভ। উহ! তোমারই কবচ। যাহ! হউক, আমি তাহ! কীর্তন 
করিতেছি শ্রবণ কর। 

শ্রেলোক্যবিজয়স্তাস্য কবচস্ত ধষিঃ শিবঃ। 

ছন্দোমুষ্টব্ দেবতা চ আছ্ধা কালী প্রকীন্তিতা ॥ 
. মায়াবীজং বীজমিতি রম। শক্তিরুদাহ্তা । 

ক্রীং কীলকং কামসিন্ধো। বিনিয়োগঃ প্রকীর্তিতঃ ॥ 



কালীতন্ত্রমূ ৩৯৩ 

এই ত্রৈিলোক্যবিক্জয় কবচের খধি শিব, ছন্দ; অনুষ্টগ, দেবত। আগ্ঠা- 

কালিক!, বীজ হীং, শক্তি শ্ীং,  কীলক ক্রীং এবং কামনাদিদ্ধিতে ইহার 

বিনিয়োগ চইয়!। থাকে । 

হবীমাস্তা মে শির? পাতু শ্রীং কালী বদনং মম। 

হাদয়ং ক্রীং পরা শক্তিঃ পায়াৎ কং পরাতপরা ॥ 

হীং আস্ত আমার মণ্তক রক্ষা করুন, শ্রীং কালী আমার মুখদেশ রক্ষ। 

করুন, ক্রীং পরাশক্তি আমার হৃদয় রক্ষা করুন এবং পরাৎপর1 আমার 

কণ্ঠদেশ রক্ষা করুন্। 

নেত্রে পাই জগদ্ধাত্রী কর্ণ রক্ষতু শঙ্করী। 
দ্রাণং পাত মহামায়া রসনাং সর্ববমঙ্গল] | 

জগদ্ধাত্রী আমার নেত্রদ্ব়। শঙ্করী কর্ণধুগল, মহামায়া নাসিক এবং 

সর্ধমঙগল! আমার রসনা রক্ষা করুন্। 

, দস্তান্ রক্ষতু কৌমারী কপোলৌ কমলালয়া। 
ওষ্ঠাধরো ক্ষমা রক্ষেৎ চিবুকং চারুহাসিনী ॥ 

কৌমারী আমার দত্তদমৃদ্ধ, কমলালয়। কপোলদ্বয়। গম ওষ্ঠ ও অধর 

এবং চারুহানিনী আমার চিবুকের রক্ষ। বিধান করুন্। 

গ্রীবাং পায়াং কুলেশানী ককুৎ পাডু কপাময়ী। 

ঘ্বৌ। বাহু বাহুদা ক্ষেত করো কৈবল্যদায়িনী ॥ 



৩৯৪ কালীতন্ত্ম্ 

কুলেশানী আঙার গ্রীবা, কৃপাময়ী আমার ককুৎ, বাছুদ। বাসুযুগল 

এবং কৈবল্যদায়নী আমার করদ্বয় রক্ষা করুন্। 

স্কদ্ধৌ কপন্দিনী পাত পৃষ্ঠং ত্রেলোক্যতারিণী। 
পার্খে পায়াদপর্ণ। মে কটিং মে কমঠাসন] ॥ 

কপন্দিনী আমার স্বন্ধদ্বঃ, ব্রে'ণাক্যতারিণী পৃষ্ঠ দেশ, অপর্ণ। পার্শ্বযুগল 

এবং কমঠাসন। আমার কটাদেখ রক্ষ। করুন্। 

নাভিং পাত বিশালাক্ষী প্রজাস্থানং প্রভাব্তী । 

উর রক্ষতু কল্যাণী পাদ মে পাত পার্বতী ॥ 

বিশালাক্ষী আমার নাভিদেশ, প্রহাবশী প্রঞ্গাস্থান, কল্যাণী উরুদ্বয় 

এবং পার্বতী আমার পাদযুগল রক্ষা! করুন্। 

জয়ছুর্গাবতু প্রাণান্ সব্বাঙ্গং সর্ববসিদ্ধিদ।। 

রক্ষাহীনম্থ যত স্থানং বর্জিতং কবচেন চ। 

তৎ সব্বং মে সদা রক্ষেদাগ্ঠ! কালী সনাতনী ॥ 

জয়হুগ! আমার প্রাণদমূহ এবং সর্বসিদ্ধিদা আমার সর্ববাঙ্গের রক্ষ। 

বিধান করুন্। কবচের মধ্যে ষেযে স্থানের উল্লেখ হয় নাই, সনাতনী 
আস্ত কালিক] দেবী সর্বদ! আমার দেই সকল স্থান রক্ষা করুন্। 

ইতি তে কথিতং দিবাং ব্রিলোক্যবিজয়াভিধং। 

কবচং কালিকাদেব্য। আছ্ভায়াঃ পরমাডূতং ॥ 



কালীতন্ত্রম ৩৯৫ 

হেপোব! এই আমি তোমার নিকট শ্রীমদাদ্যাকালিকাদেবীর 

পরম:ডু* ভ্রৈ:লাক্যাজয় নামক দিব্য কবচ কীর্তন কগিলাম। 

পুজাকালে পঠেদৃঘস্ত্র আগ্ভাধিকতমানসঃ। 
সর্ববান কাম'নবাপ্লোতি তন্যাগ্য। স্ৃপ্রসীদতি । 

মন্ত্রসিদ্ধির্ভবেদাশ্ কিস্করা; ক্ষুদ্রসিদ্ধয়ঃ ॥ 

যে বাক্তি পৃজাকালে আগ্ভাকালিকার প্রত চিত্ত সমর্পণ পূর্বক এই 
দিব্য কব্চ পাঠ করে, তাহার সকবিধ কামনা পূর্ণ হয়) আগ্যাকালী 

তাহার প্রঠি প্রসন্ন। হইয়া থাকেন, আশু তাহার মন্ত্রসাদ্ধ হয় এবং ক্ষুদ্র 

সিদ্ধি সকল তাহার কিন্করম্বরূপ হইয়া থাকেে। 

অপুত্রো লভতে পুক্রং ধন।াঁ প্রাপুয়াদ্ধনং। 

বিদ্যা লততে বিদ্ভাং কামী কামানবাপ্ য়াৎ॥ 

এই কবচের প্রসাদে পুভ্রহীনের পুত্রলাভ হয়, ধনাগী ধনলাভ করিয়া 

থাকে, হ্ছ্যাথার বিদ্যোপাঞ্জন হয় এবং কামাথীর কামনা পূর্ণ হইয়া 

থাকে সন্দেহ নাই । 

সহলাবৃত্বপাঠেন পুরক্ত্িয়াশ্য গীয়তে। 
পুরশ্চরণলম্পন্নং যথোক্জফলদং ভাবেৎ ॥ 

ঞ 

এই কবচ সহম্রবার পাঠ করিলেই ইচ্ার পুরশ্চধ্যা সম্পন্ন হয়। 

পুরশ্চরণ সম্পঃ হইলে ইহা দ্বারা যথোক্ত ফল প্রাপ্ত হওয়া যাঁয়। 



৩৯৬ কালীতস্ত্রম 

চন্দনাগুরুকন্ত,রীকুন্ধুমরক্তচন্দনৈঃ। 

ভূঙ্জে বিলিখ্য গুটিকাং স্বর্স্থাং ধারয়েদ্যদি । 
শিখায়াং দক্ষিণে বাহৌ কণ্ঠে বা সাধক; কটো। 
তস্যাগ্যা কালিক। বশ্যা বাঞ্ছিতার্থং প্রযচ্ছতি ॥ 

যে বাক্তি চন্দন, অণ্ডরু, কম্ত রী, কুস্কুম, এ রক্তচন্দন দ্বার! ভূর্জপত্রে 

এই কবচ লিখিয়া গুটিক! করত স্বর্ণদ্ধারা বেষ্টন করিয়া শিখাতে, দক্ষিণ 

বানছতে, কঠে অথব। কটিদেশে ধারণ করে, আগ্যা কালিকাদেবী তাহার 

বশীভূত'থাকিয়। তদীয় বাসন পরিপূর্ণ করেন। 

ন কুত্রাপি ভয়ং তন্ত সর্বত্র বিজয়ী কবি: । 

অরোগী চিরজীবী স্তাৎ বলবান্ ধারণক্ষমঃ ॥ 

কুত্রাপি সেই সাধকের ভয় বিদ্যমান থাকে না, সে ব্যক্তি সর্বত্র বিজয়ী 
হয় তাহার কবিত্ব শক্তি জন্মে এবং সে অরোগী, চিরজীবী, মহাবল ও 

ধারণাক্ষম হইয়৷ থাকে । 

সর্ধববিগ্াস্থ নিপুণঃ সর্বশাস্ত্রার্থভত্ববিৎ। 

বশে তস্য মহীপাল! ভোগমোক্ষৌ করস্থিতৌ॥ 

নেই সাধক সর্বববিদ্যায় পারদর্শী ও সর্বশান্ত্রর্থের তত্ববিৎ হইয়! 

থাকে । মহীপালগণ তাহার বশতাপন্ন হয় এবং ভোগ ৭ মোক্ষ তাহার 

করস্থিত থাকে সন্দেহ নাই। 

ইতি তে কথিতং দেবি কবচং পরমাদ্ভুতং। 
মোক্ষসাধনস্তবেন যথা হ্যা স্থফলং নৃণাং। 



কালীতন্ত্রম ৩৯৭ 

তখৈব কবচং দিব্য: বিদধ্যান্নাত্র সংশয়ঃ | 

শ্ীমদাগ্া কালিক। চ প্রসন্ন ভবতি গ্রুনং ॥ 

হেদেবি! এই আমি তোমার নিকট শ্রীকালিকার পরমাডূত দিব্য 

কবচ কীর্তন করিলাম। কালিকাদেবীর মোক্ষপাধন নামক স্তব দ্বার! 

মানবগণ যেরূপ সুফল প্রাপ্ত হয়, এই দিব্য ত্রৈলোক্যবিজয় নামক 

কবচের 'প্রসাদেও সেই ফল হইয়া থাকে সন্দেচ নাই এবং গ্রীমদাচ্য। 

কালিক। দেবী সেই সাধকের প্রতি প্রসন্ন হন। 

শ্রীপার্বত্যুবাচ। 

অধুনা বদ মে নাণ স্তোত্রং তৎ মোক্ষসাধনং। 

শ্ুতঞ্চ কবচং দিব্যং তবপ্রসাদাৎ স্বরেশ্বর ॥ 

পার্বতী কহিলেন, ছে নাথ! আমি এলক্যবিজয় নামক দিব্য 
কবচ শ্রবণ করিলাম । অধুন! যোক্ষমা'ধন নামক স্তোত্র কীর্তন কর। 

শ্রীমহাদেব উবাঁচ। 

শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি স্তবরাজমনুত্বমং | 
ভক্তানাং শুদ্ধচিত্তানাং হিতায় পরমেশরি ॥ 

মহাদেব কহিলেন, হে পরমেশ্বরি! বিশ্ুদ্চচিত তক্তগণের হিতার্থ 

আমি আস্ত কালিকাদেবীর মোক্ষসাধন নামক অন্ত ।স্তব কীর্তন 

করিতেছি, শ্রবণ কর। 



০৯৮ কালীতন্ত্রমূ 

মোক্ষসাধনস্তোত্রস্ত ঝষিঃ সদাশিবঃ স্মৃত। 

ছন্দোনুন্টব্চদেঠা চ আংছ্য। কাশী সনাতলী। 

লজ্জাবা।জং বাঞজমিঠি কামং শক্তিরদাহৃতা । 

গ্লোং কীলকং মোক্ষাসদ্ধো বিনিয়োগ শ্রকার্তিতঃ॥ 

হে পার্বঙ! এঠ মোক্ষপাধন নামক প্তোত্রের খষি সদাশিব, ছন্দঃ 

অনুষ্ট পৃ. গেবত। সনাতনা আছ্। কাপা, পক্জ, বাঞ্জ অথাৎ হ্বাং হহার বাজ, 
কাম অর্থাৎ ক্লাং হঠাএ শাক্ত, গ্লৌং হহার কালক এবং মোক্ষপিদ্ধিতে 

ইহার (বানয়োগ হহয়া থাকে। 

ও শিবা উমা পরা-শক্তিঃ শক্ত্যনন্তা চ নিলা 

অমল। চ তথ। শান্ত। নিত্য মহেশ্বরী পরা ॥ 

হে দেবি! তুমি শিবা, তুমি উম।, তুম পরাশ'ক্র, তুমি শক্ত, তুমি 

অনস্তা, হম নক্কল।, তুম অখন, তুম শন্তা, তুমি নিত্যা, তুম মহ্র্বেরী 

এবং তুমিই পরা পামে আঁতাহত]। 

অচিস্তা। মক্ষা। দেনা শবাতু। পরমা ত্বক । 

অনন্ত শাশ্বতী চৈব কেবলা পরমার ॥ 

হেদেবি! কেহই ঠামার স্ব্ূপ চল করতে সমর্প নহে, তোমার 

ক্ষয় নাই, তুমি শিব আত্মাপ্বরপ, তুমিহ প্রমাত্বও তোমা অন্ত নাই, 

তুমি কেবল ও পঃশাক্ষরা। 



কালীতন্ত ৩৯৯ 

অনাদিরবায়া শুদ্ধ। দেবাত্মা সর্ববগাচলা। 

একানেকা বিভাগন্থ। মায়াতীতা স্তবনিশ্মীল। ॥ 

তুমি অনাদি, অব্যয়, শুদ্ধা, দেবতা, সর্বগ', অচলা, একা, অনেকা, 

বিভাগস্থ!, মায়াতীত। ও স্ুনশ্মল] | 

মহ] মাহেশ্বরী সত্যা মহাদেবী নিরপ্জীনা । 

কাষ্ঠা সর্ধবাস্তরস্থা চ চিচ্ছ ভরতিলালসা ॥ 

তুমি মহা, মাহেশ্বরী, সত্য, মহাদেবী, নিরঞনা, কাষ্ঠা, সর্ববাস্তরস্থা, 

চিচ্ছক্তি ও অতিলালসা নামে অভিহিত। ৃ 

নন্দ সর্ববাত্মিক বিদ্যা ছ্যোতীরূপামুতাক্ষতা। 

শান্তি; সর্ব প্রতিষ্ঠ। চ নিবুত্তিরমূত প্রদা ॥ 

হেদেবি! তুমি নন্দা, সর্বাত্মি+1, বিদ্যা, জেযোহী রূপ, অমৃতা 

অক্ষত], শান্তি, সর্ব প্রাতষ্ঠ, নিবৃত্ত ৪ অমৃপ্রদ। দামে পরাতা। 

ব্যোমমুত্তি'ামাধারা অচ্যুতা অমর তথা । 

অনাদিনিধনামোঘ। কারণাত্মা কুলাকুল ॥ 

হে দেবি 15 তুমি বোমমঞ্ডি, তু ম পোমাধ'রা, তুমি অচ্যুতা, তুমি 

অমরা, তুমি অনাদি, তৃমি 1ন্ধন, তুঁশি অমোঘা, তুমি কারপাত্মা এবং 

তুমিই কুলাকুল।। 



৪০৪ কালীতন্ত্ 

থভূঃ প্রমথজ। নাভিরমৃতস্থা ত্বসংশ্রয়। । 

প্রাণেশ্ববপিয়! মাতা মহামহিষনাশিনী ॥ 

তুমি খভু, প্রমথজা, নাভি, অমৃতস্থা, আত্মসংশ্রয়া ও প্রাণেশ্বরপ্রিয়। 

নামে অভিহিত । তুমিই অথিলের জননী এবং ভুমি মহিষান্থুরকে বিনাশ 

করিয়া! মহামহিষনাশিশী নাম ধারণ করিয়াছ । 

প্রাণেশ্বরী প্রাণরূপ। প্রধাঁনপুরুষেশ্বরী। 

সর্বশক্কিবলাকার! জ্যোত্সা। গ্যৌমহিমাস্পদা ॥ 

'হে দেবি! তুমি প্রাণের ঈশ্বরী, তুমিই দকলের প্রাণস্বরূপ, তুমি 
প্রধানপুরুষেরও ঈশ্বরী, তুমি সর্বশক্ষি ও বলের আকর, তুমিই জ্যোত্ন।, 

তুমিই স্বর্গ এবং তুমিই মহিমার একমাত্র আস্পন। 

সর্ববকায়নিয়ন্ত্রী চ সর্ববভূতেশ্বরেশ্বরী । 
সংসারযোনিঃ স ₹ল। সব্বশক্তিসমুদ্ভব! ॥ 

হে দেবি! তুমি সর্বকায়নিয়ন্ত্রী অর্থাং তুমিই অখিল জীবের দেহ 

রক্ষ। করিয়া থাক, তৃমি সর্বভূতের ঈশ্বরেরওঈশ্বরী, তুমিই সংসারের 
একমাত্র কারণ, তৃমি সকল! এবং সর্বশক্তিসমুদ্তবা বলিয়া পরিকীর্তিত। 

ংসারতরণী দেবী ভুর্ববারা চ দুরাসদা 1 

দুণিরীক্ষ্যা প্রাণবিদ্তা প্রাণশক্কিশ্চ যোগিনী ॥ 



কালীতন্ত্রমূ ৪৯০১ 

হে দেবি! তুমিই সংসারসাগরের তরণীন্বরূপা, তৃমি ছুর্ববারা, 
ছুরাসদ।, দুনিরীক্ষ্যা, প্রাণবিষ্া) প্রাণশক্তি ও যোগিনী। 

মূলপ্রকৃতিরনাদ্যা চ ছুদ্ধর্ধা পরমাকুল! । 

অনন্তবিভবা দেবি মহাবিভূতিকা তথ ॥ 

হে দেবি! তুমিই মৃসপ্রকৃতি, তোমার আদি নাই, তুমি দুর্ধর্যা 

অর্থাৎ কেহই তোমাকে পরাভব করিতে সমর্থ নহে, তুমি পরমাকুলা, 
তোমার বিভবের ইয়ত্ত। নাই । হে দেবি! তুমিই মহাবিভূতিস্বরূপা। 

ছুরত্যয়! স্থদূর্ববাচ্যা সর্গস্থিত্যন্ত কারিণী । 

অনস্তবিভব। দেবি পরমাগ্ভাপকরিণী ॥ 

হে দেবি! তুমি ছুরতায়া অর্থাৎ তোমার তত্ব বোধগম্য কর! দুরধহ, 

তুমি স্থৃহূর্বাচয।, অর্থ(ৎ তোমার মহিম| বাক্য দ্বারা প্রকাশ করা যায় না, 

তোম! হইতেই সৃষ্টি স্থিতি ও সংছার হইয়া থাকে, তোমার বিভৰের অস্ত 

নাই এবং তুমিই পরম। আছ্য| সনাতনী সন্দেহ নাই । 

শব্দযোনিঃ শব্দময়ী নাদাখ্যা নাদবিগ্রহা | 

গনাদিরব্যক্তগুহ1! মহানন্দা সনাতনী ॥ 

হে দেবি! তুমিই শব্দের একমাত্র উৎপত্তিস্থান অর্থাৎ তোম! 

হইতেই শব উৎপন্ন হইয়াছে, তুমি স্বয়ং শব্ময়ী, তুমি নাদাধ্যা, 
নাদবিগ্রহা, অনাদি, অব্যক্ত গুহা, মহানন্দা! ও সনাতনী বলিয়া অভিহিত] 

আকাশযোনিধোগস্থা মায়া! যোগেশ্বরেশ্বরী। 

মহামায়া সৃহষ্পার৷ মুলপ্রকৃতিরীশ্বরী ॥ 
ন্গ 



৪০২ কালীতম্ত্রম্ 

তুমি আকাশযোনি অর্থাৎ তোমা হইতেই আকাশের উৎপত্তি 
হইয়াছে, তুমি যোগে অধিষ্ঠিত। থাক, তুমিই মায়। নামে অভিহিতা, তুমি 

ঘোগস্থরেরও ঈশ্বরী। তুম মহামায়া, সুুষ্পারা, মূল প্রক্কৃতি ও সর্বেশ্বরী। 

প্রধানপুরুষাতীত। প্রধানপুরুষাত্িক1। 

পুরাণ! চিন্য়ী মাতরাদিপুরুষরূপিণী ॥ 

হে মাতঃ! তুমি গ্রধানপুরুষের অতীতাগ তুম্ইি প্রধান পুরুষের 
আত্মাহ্থরূপা, তুম পুরাতপী, তুমি [চন্ময়ী এবং তুমহ আদিপুরুষন্বরূপা। 

ভূতাস্রস্থা কৃটস্থ। মহাপুরুষসংজ্ঞিত]। 

জন্মসৃত্যুজরাতীত। সর্ববশক্তিসমুদ্তবা ॥ 

হে জননি! তুমি ভূতাত্বরস্থা অর্থাৎ তুমি সর্কভৃত্ের অস্তরে 

অবস্থান করিয়া থাক, তুম কুটস্থা, তু'মহ মহাপুরুষরূপে জবতীর্ণা, জন্ম 

মৃত্যু ও জরা তোমাকে আক্রমণ করিতে সমর্থ নহে, তোমা হইতেই 

সর্ধশক্তির আবির্ভাব হইয়াছে। 

ব্যাপিনী অনবচ্ছিন্ন। প্রধানানুপ্রবেশিনী। 

ক্ষেত্রজ্ঞশক্তি রব্যক্তলক্ণা মলবর্জিতা ॥ 

হে দেবি! তুমি ব্যাপিনী অর্থাৎ তৃমি আরখল বিশ্ব পরিব্যা্ত করিয়া 

জবস্থিতি করিতেছ। তুমি অনবচ্ছিক্না, তুমি প্রধানপুরুষের অন্তরে প্রবেশ 
করিয়।খাক। তুমিই ক্ষেত্রঙ্ডশক্তি, তুমি অব)ক্তলক্গণ। অর্থাৎ তোমার 
প্রকৃত লক্ষণ কেহই দৃষ্টিগোচর করিতে সমর্থ নহে এবং তুমি সর্বপ্রকার 

মলশুন্ত1। 



কালীতন্ত্রম্ ৰ ৪৪৩ 

অনাদিমায়াসংভিন্না ত্রিতত্বা প্রকৃতিগ্রহ! | 

মহামায়াসমুৎপন্ন। তামসী পৌরুষী পবা ॥ 

তুমি অনাদি মায়া দ্বাব! সংভিন্ন।, তুমি ভ্রিতত্বা, তৃ'মই গ্রকতিকপিন, 
তুমিই মভাতায়। হহতে সমুপক্প। অর্থাৎ তুমিই মহা মায়াস্থ রূপা, এবং তুমিই 
তামসী, পৌরুযী ও ফ্রুবা। 

ব্যক্তান্যক্তাতকা কৃষ্ণা রক্তাকুষ্ণা প্রন্ৃতিকা। 

অকঞাযধ্যকাধ্যজননী নিত্য ধ্রসপধর্দ্িণা ॥ 

তুমি বাক! অথ? অব্যক্তাত্মস্বূ” ণী, তুমিই রুষ্ণা, তু'মই রক্তবর্ণ, 

তুমি শুভ্রা এবং তুমই ওস্থতি অথাৎ তোশা ২ইতহ মক্গের উৎপত্তি 

হয়। কি অপ্ধা 1ক কাধ্য তুমিই সকঞেপ উদ্পার্দক। ! ভু মশ্তা প্রসব- 

ধশ্মবিশিষ্ট অথাং ৫ঠাম। হইতেই অঠহ ব্রহ্মাগুপদার্থের উদ্ভব হহতেছে। 

সর্গ পলয়নির্্ সত স্্টিস্টিত্যন্তধর্টিণী । 

ব্রক্ধগ্ড। ৮তুবিংশ। পদ্মনাভা চ্যুতাত্মিক। ॥ 

হে মাঃ! ভু'মস্যষ্টি ও প্রলয় হইতে নিমুক্ত অর্থাৎ হট ও প্রলয় 

তোমাকে বাধা কাততে সমর্থ নহে; তুমি হ্ষ্টি স্থিতি ও সংহারধর্বিনী 
থৎ তো হইতেই জঙ্গাত্ের স্ভন পান ও তব জে সর সাধ্ন 

হইতেছে; তুমি ব্রহ্মগর্ভী অর্থাৎ তোমা হইতেই ব্রদ্ষেক উদ্ভব হইয়'ছে। 

তুমি চতুর্বিবংশ তত্বপ্বরূপা, তুমি পদ্মনাভা ও অচ্যুতাত্মস্থরাপণী। 

বৈছ্যতী নিত্যযোনিস্তং জগন্মাতেশ্বরপ্ররিয়া। 

সর্ধবধারা মহারূপা সর্বশ্বর্যা সম্িত। ॥ 



৪০৪ কালীতন্ত্রষ 
২৬ 

তুমি বিছ্যন্ময়ী, নিত্যযোনি, জগজ্জননী ও ঈশ্বরপ্রিয়া | তৃষি 

সকলের আধারম্বরূপা, তুমি মহান্ূপা এবং তুমি অপিমাদি এশ্বর্ষ/সম্পন্না 

সন্দেহ নাই। 

বিশ্বরূপ। মহাগর্ভা বিশ্বেশেচ্ছানুবর্তিনী। 

মহীয়নী ব্রহ্ম যো নির্মহালক্গমী সমুদূব ॥ 

তুমি বিশ্বর্ূপিণী, মহাগর্ভ|, বিশ্বেশ্বরের ইচ্ছানুবর্তিনী, মহীয়সী, 

ব্রদ্ষযোনি ও মহালক্ক্ীসমুত্তবা । 

মহামানসমধ্যস্থা মহানিদ্রাতহেতৃক। 

সর্ববসাধারণী সুক্ষা। অবিষ্ভা পরমাধিকা || 

হে দেবি! তুমি মহামানসমধ্যে অবস্থি ভা, তুমি মহানিত্রান্বরূপিণী, 

তুমি পরমাত্মার কারণ, সর্ধবদাধা রণী, স্ক্ষা, অবিদ্য। ও পরমার্থিকা। 

অনন্তরূপানন্তস্থা দেবি পুরুষমোহিনী। 

অনেকাকারসংস্থা চ গুণত্রয়বিবর্জজিত। ॥ 

তুমি অনন্তরূপিণী, তৃমি অনস্তোপরি অবস্থিত, তুমি পুরুষমো হিনী, 

তুমি নানাবিধ আকার ধারণ করিয়৷ থাক এবং তুমি সত্ব রজঃ ও তমঃ 

এই গ্রণত্রয়ের অতীতা। 

রহ্ষমৃত্ির্থরেমু্তিব্র্দবিষুশিবাত্মিক। 
্রদ্ষবিষুঃশিবানাঞ্চ ত্বমেৰ জননী পরা ॥ 



কাঁলীতম্ত্রম, ৪০৫ 

হে দেবি! তুমিই ব্রহ্গা, তুমিই বিষুঃ এবং তুমি বন্ধ! বিযু। ও 

শিবাত্ুশ্বরূপা। হে জননি! তুমিই ব্রদ্ষ! বিষুঃ ও শিবের জননী । 

ব্যক্তা প্রমথজ। ব্রাহ্ম ব্রহ্গাখ্যা ব্রহ্ম সংশ্রয় ৷ 

বৈরাগ্যেশর্যযধশ্মাত্বা মহতী ব্রহ্মরূপিণী ॥ 

হে দেবি! তুমি ব্যক্তা, প্রমথজা, ব্রান্ষী, ব্রন্মাথ্যা, ব্রহ্ষসংশ্রয়া। 

বৈরাগ্য ও এতর্যযধর্শিণী, মহতী ও ব্রহ্গরূপিণী ॥ 

্রহ্মমৃত্তিহ্থ দিস্বা চ অন্জরযোনিঃ স্বয়স্তবা। 
ঈশ্বরী সর্ববাণী চৈব মানসী তত্বসম্ভবা ॥ 

তুমি ব্র্ষমূত্তি, সকলের হৃদয়স্থা, পদ্মষোনি, স্বয়ং সভূ ভা, ঈশ্বরী, 

সর্ববাণী, মানদী ও তত্বসভভৃত1 বলিয়া! অভিহিত]। 

ভবানী রুদ্রাণী দেবি শঙ্করাদ্ধশরীরিণী। 

মহেশ্বরসমুৎপন্ন। ভূক্তিমুক্তিফল প্রদ ॥ 

হে দেবি! তৃমি ভবানী, তুমি কুদ্রাণী, তুমি শঙ্করের অর্কাঙগহারিণা 
এবং তুমিই মহেখরস্মু্খপন্না বলিয়া পরিকান্তিতা। হে দেবি! তুগি 

ভূক্তি ও মুক্তিফল প্রদান করিয়া থাক। 

মহাগন্সনী অহ্বিক! চ সর্ধববন্দয। 'সর্ব্বেশ্বরী। 

ব্রন্োন্দ্রোপেন্দ্রনমিতা নিত্যমুদ্দতমানস!। 
চি. 

হে দেবি! তুমিই মহালক্ী, তৃমি অস্থিকা, তুমি সকলের বন্দশীয়া 
সকলের ঈশ্বরী এবং ব্রহ্ধ! ইন্দ্র ও উপেন্ত্র কর্তৃক সংস্ততা। হে দেবি! 

তুমি নিরন্তর গ্রচুল্পচত্তে অবস্থান করিয়! থাক। 



৪৪৬ কালীতন্ত্রম 

ঈশ্বরার্ধাসনগতা শঙ্করেস্ছানুবর্তিনী । 

সর্ববাত্তিসমুদ্রপরিশোধিণী পল্পধারিণী॥ 

হেদেবি! তুমি ঈথ্বরের সহিত একাসনে উপবেশন করিয়! তাহার 
অর্ধানন হরণ করিয়া) তু'ম শঙ্কবের ইচ্ছান্্রগামিনী হঠয়। থাক। তুমি 

পদ্মধাপিণী এবং তোমার প্রসাদ্দেই সকলের দুঃখন্ূপ সমুদ্র শোষণ হইয়া 

থাকে। 

মহেশ্বররত। দেবি পার হী শৈঙগত্বহিতা। 

সকৃদ্ধিভাত। গুণ'ঢ্যা পরানন্দপ্রদায়িনী ॥ 

ছে দেবি! তুমি নিরন্তর শঙ্কবের প্রতি আদক্ত1! থাক, তুমিই 
শৈলছৃতা পার্বতী নামে পরিটি£) তৃমি সরুদ্বগাতা ও গুধদম্পন্া। 

হে দেবি! তোমার প্রসাদেই পরমানন্দলাভ হুইয়। থান্তে। 

যোগজ। সাবিত্রী যে গ্য। জ্ঞানমূর্তিবিকাশিনী। 

কমলা শ্রলক্মী গঙ্গা অনস্তোরসি সংস্থিতা ॥ 

হে দেবি! তুমিই যোগ্জা, সাবিত্রী, যোগা, কমনা, শ্রী, লক্মী ও 
গঙ্গ। নামে পৰিকীন্তিগ। তুমি জ্ঞানময়ী মৃত্তিত প্রতিভাত! হও, তুমি 

অনন্তের বঙ্ষঃস্থলে অবস্থিতি করিয়া! থাক । 

সরোজনিলয়া যোগনিদ্রোম্ুরপিমদ্দিনী। 
সরন্দৃতী সর্বববিচ্য। জগ.জ্জাষ্ঠ। স্থমলা ॥ 



কালীতন্ত্রম ৪৯৭ 
তুমি সরোজবাসিনী, তুমিই যোগনিভ্্!। ভুমি অন্রগণকে বিমর্দন 

করিয়া থাক এবং তুমিই সরন্ব হী, সর্ববিষ্যা, জগজ্জো্টা ও হুমঙ্জলা নামে 
পরিকীর্তিত1। 

বাগ্দে বী বরদ। বাচ্য। কীর্তিঃ সর্ববার্থনাধিকা । 
যোগেশ্বরী ত্রহ্মবিচ্য। মহাবিষ্কা ম্শোভন] ॥ 

তুমি বাগ্দেবী, বরদা, বাগ্যা, কীর্ধি, সর্ববার্থবাধিকা, যোগেস্বরী, 

্রহ্মবিচ্য॥, মহাবিগ্যা ও ন্ুশোভন। নামে পরিগণিতা। 

গুছাবিষ্ভাত্ববিদ্তা। চ ধন্মবিগ্ভাতমভাবিত1। 

লগাহা বিশ্বন্তর। পিন্ধিঃ স্বব। মেধা ধৃঠিঃ শ্রুতি ॥ 

হেদেবি! তুনিই গরহৃবিষ্ভা, আত্ম বগ্। ও ধর্ম বগ্ঘ'স্ববূপ । তুমি 

আত্মভাবিতা এবং তুমিই ম্বাহা, স্ব পিদ্ধি, মেধ, ধৃত, শত ও বিশ্বস্তর1 

নামে প্রথিত1। 

স্থনীতিঃ স্ুকৃতিনীতিরমাধশী নরবাহিনী। 

পুজ্জ্যা বিভাবতী সৌম্য। ভোগিনী ভোগশায়িনী ॥। 

তুমি স্থনীতি, স্থরুতি, নীতি, মাধবী, নরবাঠিনী, পন্য, বিভাবতী, 

দৌমা, ভোগিন] ও ভোগণারিনী এই সকল নাম ধারণ করিয়াছ। 

শোভা শঙ্করী লোল! চ মালিনী পরমেষ্টিনী। 

ব্রেলোক্যনুন্নরী রম্যা সুন্দরী কামচারিণী ॥ 



৪০৮ কালীতন্ত্স্ 

তৃমিই শোভ| অর্থাৎ ব্রদ্ধাপডমধ্যে যে কিছু শোভ। দুই হয়, তুমি 
তৎস্বরূপিনী সন্দেহ নাই। তুমি শ্কী, তুমি চঞ্চলা, তুমি মালিনী অর্থাৎ 
দিবা মাল্যধারিণী, তৃমি পরমেঠ্িনী, ভ্রিলোকমধ্যে সর্বাপেক্ষ। কাস্তিমতী 
তুমি রম্যা। স্থম্দরী ও কামচারিপী। 

মহামুভাব! সব্বস্থা মহামহিষমন্দিনী। 

পদ্মনাভা পাপহরা বিচিত্রমুকুটাঙগ দা | 

তুমি মহাম্থভাবা অর্থাৎ তোমার হদগত অনুভব অতীব মহৎ, তুমি 

সববস্থা অর্থাৎ সত্বগুণে আধষ্টিতা, তুমি মা মহিযর্মদনী, তুমি পদ্মনাভা ও 
পাপবিনাশিনী। তোমার শিরোপরি বিচিত্র মুকুট ও বাহদেশে অজদ 

বিরাজমান রহিয়াছে। 

কান্ত! চিত্রান্বরধর! দিব্যাভরণভূষিতা। 
ংসাধ্যা ব্যোমনিলয়া জগ্স্থ্টিবিবর্ধিনী ॥ 

তুমি কান্ত! অর্থাৎ তোমার রূপ অতীব কমনীয়, তোমার পরিধান 

বিচিত্র অন্বর, তৃমি দিব্য আভরণে বিতৃ'ষয্। রহিয়াছ, তৃমিই হংসবীজ- 

সবরূপিণী, শৃহ্মার্গ তোমার নিণয় এবং তোম। হইতেই জগতের হৃষ্টিবঞ্ধন 

হইতেছে। 

নিয়ন্্রী যন্ত্রমধ্যস্থা নন্দিনী ভদ্রকালিকা। 

আদিত্যবর্ণ কৌবেরী মযূরবরবাহনা ॥ 

তুমি বিশ্বস্ত ভৃতগ্রামের নিয়ত, তুমি যন্তরধাস্থ, নন্দিন। ও ভদ্রকালী 
নামে অভিছিত!। তোমার বর্ণ আদিতোর স্থায় সমুজ্জল, তুমি কৌবেরী 

ও মন্তুরবাহনে অধিষ্ঠিত । 
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বুষাসনগতা৷ গৌরী মহাকালী সুরার্চিত| ৷ 
অদিতির্নিয়তা বৌন্দ্রা পদ্মগর্ভা বিবাহন। || 

হে দেবি! তুমি বৃষাসনে অধিষ্ঠান করিয়া থাক; তুমিই গৌরী ও 
তুমিই মহাকালী) দেবগণ তোমার আর্চন। করিয়া! থাকেন এবং তুমিই 

অদিতি, নিয়ততা, রৌদ্র, পঞ্মগর্ভ। ও বিবাহুন! নামে পরিকীর্ঠিতা । 

বিরূপাক্ষী লেলিহান। মহাস্তথরবিনাশিনী । 

মহাকলানবদ্যাঙ্গী কামরূপ বিভাবরী ॥ 

হে মাতঃ! তুমি বিঙ্নপাক্ষী, লেলিহানা, মহাকলা, অনবদ্য, 
কামরূপ। ও বিভাবরী নামে আিহিত। হও । তুমি অসংখ্য অসংখ্য 
মহাস্থরের নিপাতসাধন করিয়াছু। 

বিচিত্ররত্বমুকুট! প্রণতাত্তি প্রভপ্রনী | 
কৌশিকী কর্ষণী রাত্রিস্ত্িদশান্তিবিনাশিনী ॥ 

হে দেবি । তোমার মন্তকে বিচিত্র রত্বমুকুট বিরাঞ্ষিত রহিয়াছে, 

ভূমি প্রপতজনের ছঃখবিদূংণ করিয়া থাক, তৃমি কৌশিকী ও কর্ষণী নামে 
অভিহিত) তুমিই রাত্রি্বরূপা, তোমার প্রসাদেই জ্রিদশগণের ছুঃখবিনাশ 

হুইয়। থাকে। 

বুরূপা স্ুরূপা চ ধিবূপা রূপবর্জি তা । 

ভক্তাত্তিশমনী ভব্যা ভবতাপবিনাশিনী ॥ 
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তুমি নানাধিধ রূপ ধারণ করিয়া থাক; তুমি কখন স্রূপা, কখন 
বিরূপা এবং কখন বা রূপহীন1 হইয়! থাক) তুমি কল্যাণকারিণী ও 
ভবতাপবিধ্বংলিনী সন্দেহ নাই। 

নিগুণ। নিত্যবিভবা নিঃসারা নিরপত্রপ। | 

তপন্থিনী নামগীতির্ভবাঙ্কনলয়ালয়। | 

হেদেবি! তুমি নিগুণ। অর্থাৎ সত্বাদি গুগত্রয়ের অন্তীভা, তুমি 

নিতাবিভব! অর্থ'ৎ সর্ববই বিভবসম্পন্ন।, তুমি নিঃসারা, নিরপত্রপা, 
তপস্বিনা ও সামগীতুম্বরূপিণাঁ। তুমি শঙ্করের অঙ্কে অবস্থান করিয়। 

থাক, কোন কাপেও তোমার লয় নাই। 

দ্রীক্ষ1 বিদ্যাধরী দীপ্ত। মহেন্ত্রবিনিপাতিনী। 

সর্ব|5শায়িনী বিশ্বা সর্বিসিদ্ধি প্রবায়িনী ॥ 

তুমিই দী'ক্ষাশ্বরূণা, তৃমি বিদ্তাধরী, তুমি দীপ্ত! অর্থাৎ সর্বদ| 

দীপ্থিদম্প্', তুম মহেত্ত্রবিনিপাতিনী অর্থাৎ তোম। হইতেই যথাকালে 
ইন্দ্রের পতন হয়! থাকে, তৃমি মকলকে অতিক্রম পূর্বক অবস্থিতা/ তুমি 

বিশ্বা ও সর্ববসিন্ধপ্রদায়িনী। 

অকলঙ্ক। নির'ধার! নিত্যনিদ্ধা নিরাময়া। 

কামধেনুবৃহদ্গর্ভ! ধীমতী মোহনাশিনী ॥ 

তুমি অকলঙ্ক! অর্থাৎ তোমাতে বিন্দুমাত্রও কলঙ্ক নাই 7 তুমি নিরাধার। 

নর্থাৎ তোমার আধার কেহই হইতে পারে না, তুমিই সকলের আধার; 
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ভুমি নিতাসিদ্ক, নিরাময়া, কামধেম্থস্বরূপিণী, বৃহ্দর্ভা, ধীমতী ও 

মোহবিনাশিনী। 

নিঃসংকল্পা নিরাতঙ্ক। বিনয়। বিনযুপ্রিয়। | 

স্বালামাল। সহআ্াগ্যা দেবদেবী মনোন্মনী ॥ 

তৃমি নিঃসঙ্কল্পা নর্থাংৎ তোমার অন্তর বাসনাশুন্ত, তৃমি নিরাতস্কা 
অর্থাৎ তোমার হৃনয়ে আতঙ্কের গেশমা রগ নাঈ, তুমি বিনয়, বিনয়প্রিমা, 

জালামালা, সহম্রাগ্া, দেবদেবী ও মনোন্সশী বলিয়৷ অভিহিতা। 

মহাভাগ্য বতী ছূর্গা বাশ্থদেবসমুন্তবা । 

মহেন্দ্রে'পেন্দ্রভগিনী ভক্তিগম্যা পরা বরা। 

তুমি মহাভাগ্যননী, তুমি দুর্গ নামে পরিকীন্তিতা, তোমা হইতেই 

বাহদেবের উদ্ভব হইগাছে। তুমিই মহেন্দ্র ও উপেনন্দ্রর ভগিনীরূপে 

অবতীর্ণ। হইয়া থাক, একমাত্র ভক্তি দ্বারাই তোমাকে লাত কর। যায়, 

তুমি সকলেরই শ্রেষ্ঠ! ও সকলের বতীতা। 

চিত্বাঙ্ছেয়া জরাতীতা বেদাস্তবিষয়া গতিঃ। 

দক্ষিণা যজ্দদীক্ষা চ সর্ববভূতনমন্তত1 || 

উট 

তুমি মনের ছুজ্ঞেরা, জরার অতীতা, বেদাস্তের প্রতিপাদ্য এবং তুমিই 
অথিলের একমাত্র গতিম্বরূপ!। তুমিই দক্ষিণা, তুমিই বজ্পের দীক্ষ।। 
ভুমি সর্বভূত কর্তৃক নমন্কৃতা । 
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যোগমায়! বিভাগজ্ঞ! মহামোহা গরীয়সী। 
সন্ধ্যা সর্ববসমুদ্ভূতিত্র্ঘবিদ্তাশ্রয়! শুভ ॥ 

তুমি যোগমায়া, বিভাগন্ঞা, মহামোছা, গরীয়দী ও সন্ধ্যা নাষে 
অডিহিতা। তোমা হইতেই সকলের উৎপত্তি হইয়াছে, তুমিই 

বক্ধবিগ্ঠার একমাত্র আশ্র% ও কল্যাণকারিণী। 

ক্ষান্তি: প্রজ্ঞা! সন্ঘিৎ চিত্তিমহাশক্তিমহামতিঃ। 
বিকৃতিঃ শাঙ্করী শান্তিমমহাভোগীন্দ্রশায়িনী ॥ 

হে দেবি! তুমি ক্ষান্তি, তৃমি প্রজ্ঞা, তুমি সম্বিৎ তুমি চিত্ত, তৃি 

মহাশকি, তুমি মহামতি, তৃমি বিকৃতি, তুমি শান্করী, তুমি শাস্তি এবং 
তুমিই মহাভোগীন্দ্রেপর শয়ন করিয়। থাক। 

বৈশ্বানরী মহালক্ষ্মীর্গণগন্ধর্বসেবিতা। 

ম্হারাত্রিঃ শিবানন্দ। মহাসেন! গুহপ্রিয়া || 

হেমাতঃ! তুমি বৈশ্বানরী, মহালক্ম্ী, মহারাত্রি। শিবানন্দা 

মহাসেন! ও গুহপ্রিয়] নামে গ্রথিতা। প্রমধগণ ও গন্ধর্কের। নিরম্তর 

তোমার দেব! করিয়া থাকে। 

ঈড্য। পৃজ্যা জগন্ধাত্রী শচী ছু'ন্বপ্রনাশিনী | 

গুহান্থিক৷ হব্যবাহ! ছুর্ব্বিনেয়া স্বব্ধপিণী ॥ 
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হেদেবি! তুমি সকলের স্তত্যা ও পৃজা।; তৃমি জ্বগন্ধাত্রী, তুমি 
শচীন্বন্ধপা, তোমার কৃপায় ছঃস্বপ্ন বিনাশপ্রাপ্ত হয়, তৃমি গুহা, আস্বকা, 

হুব্যবাহা, ছূর্বিনেয়! ও সুন্গপিণী নামে অভিহিতা । 

মরুতসৃতাঁনস্তরাগ। হব্যবাহসমুন্তবা । 

জগন্মাতা জন্মমৃত্যুক্ধরাতিগ! তরম্থিনী ॥ 

তুমি মরুংসথতাঃ অনস্তরাগা, হব্যবাহসমুস্তবা, জগন্মাতা ও তরশ্থিনী 

বঙ্গিয়া বিখ্যাতা ; তুমি জন্ম, মৃতু ও জরাকে অতিক্রম পুর্ব্বক অবস্থিত 
করিতেছ। 

বুদ্ধিমাত। বুদ্ধিমতা পুরুষান্তরবামিনী। 
সমাধিস্থা ত্রিনেত্রা চ সর্ববডূতহৃদি স্থিতা ॥ 

তুমি বুদ্ধির জননী অর্থাৎ তোম। হইতেই বুদ্ধির উৎপত্তি তইয়াছে, 

তুমি বুদ্ধিমতী, পুরুষাস্তরবাসিনী, সমাধিঞ্িতা, ভ্রিনয়না ও সর্বসৃতের 

স্বদয়ে অধিষ্টিতা। 

সংসারতারিণী বিদ্কা! সর্বেক্দ্রিয়মনোরম।। 

্রহ্মাণী বৃহতী ত্রান্ষী ব্রন্মভূতা হিরগ্নয়ী ॥ 

হেমাতঃ| তুমিই লৌকমকলকে সংসার হইতে পরিত্রাণ করিয়া 
খাক, তুমি বিদ্যান্বরূপিণী সর্কেন্দিয়মনোরমা, ত্রাক্ষণী, বৃহতী, ব্রাদ্ধী, 
ব্রক্ষডূতা ও হিরপগ্ময়ী। 
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হৃমালিনী স্রূপ। চ সংসারপরিবর্তিক1। 

উন্মীলনী স্থসৌম্যা চ সর্বর প্রত্যয়সাক্ষিণী ॥ 

হে দেবি! তুমি স্থযালিনী, উন্মীগনী, ন্ুদৌম্য। ও সর্ব প্রতারসাক্ষিণী। 

তোমা দ্বারাই অহরহঃ সংসারের পরিবর্তন সংঘটিত হইতেছে । 

' তন্বশুদ্ধিকরী শুদ্ধির্ভাবিণী হারিণী প্রভা । 

জগংপ্রিয় চন্দ্রবদন! তাগ্বাসক্তমানসা ॥ 

তুমিই তথবস্তদ্ধি করিনা! থাক, তুমিই শু্ধিস্বনূপাঃ তুমি ভাবিনী। 
হারিণী, গ্রভা, জগত্প্রিয়া ও চন্দ্রবননা নামে পদ্িচিতা। হে দেবি! 

তোমার চিত্ত নিরস্তর তাওবে সমাসক্ত। 

জগন্্তিস্থিমুত্তিশ্চ মলত্রয়বিনাশিনী | 

নিরাহারা চন্দ্রহস্ত। নিরাশ্রয়ামতা শ্রয়া ॥ 

ছেমাতঃ! তুমি জগন্দুত্তি অর্থাৎ এই জগৎ তোমারই মৃত্তিভেদ, তৃমি 
ত্রিমৃত্তি অর্থাৎ স্বত্ব রজ: ও তমঃ এই তিনকূপে বিরাজ করিয়া থ)ক, 

তোমার কৃপাতেই মগত্রয় বিনাশ প্রাপ্ত হয়, তৃমি নিরাহারা, অর্থ।ৎ তুমি 

কিছুমাত্র ভোজন কর না, তুমি কিছুই আশ্রয়পূর্ব্বক অবঞ্থিতা নহ এবং 

অমৃত তোমাকেই আশ্রঘ্ন করিয়া! রহিয়াছে। 

পরাবরবিধানজ্ঞ! মহাপুরুষপূর্ব্জ! ; 
বিচিত্রাক্ষী অ্রথিণী চ বিশ্বেশ্বরপ্রিয়া শুভা ॥ 



কালীতন্ত্রম ৪১৫ 

হে দেবি! তুমি পরাবরবধান বিদিত1 আছ, তুম মহাপুরুষের 

আদিতে জন্মগ্রহণ করিক়্াছ। ঠোমার নযূন খিচত্র, তুম মাল্যধারিণী 
এবং বিশ্বেশ্বরের প্রিয়তমা । 

বিদ্ভাধরী সহত্রাক্ষী বিদ্যুভ্ডিহবা জিতাশ্রয়া । 

সৌদামিনী সত্বস্থ। চ সংক্বদনাত্মজা ॥ 

চে মাতঃ! তুমি বিগ্যাধবী, তু'ম সহস্রপোচনা, তুমি বিছ্যাজ্জিহবা, 

তুমি জিতাশ্রয়া, তু'মই সৌদাশিনা, তৃ'ম দত্বগ্ু.ণ অ:ধষ্টি এবং তুমিই 

সহম্রবদনের আত্মজ। বলিয়। পরিগণিতা । 

ক্ষালিনী মৃ্য়ী ব্যাপ্ত। তেজলী পন্মত্বাধিকা । 

সহত্ররশ্যির্মন্তা চ মহাদেবমনোরমা ॥ 

তুমি ক্ষাপিনী, মৃগ্মণ, ব্যাপ্তা, তেজপা, পদ্মবোধিকা, সহশ্ররশ্মি ও 

মান্য। নামে প্রথতা। তুমি মহাদেখের মনো মো হণ] প্রহতমা। 

ব্যোমলম্গনী; মিংহরথ। চেকিতা শমিতপ্রভা | 

মহামায়াশ্রয়। বীরেশ্বণী চ শোকনাশিনী॥ 

তুমি ব্যোমলম্ী, দিংহরথা, চেকিভা, শদিত প্রভা, ও বীরেশ্বপী নামে 

প্রথিতা ; মছামায়।৷ তোমাকে আশ্রয় পূর্বক অবাস্থতি করিতেছেন, তুমি, 

সক্তের শোক বিনাশ করিয়া থাক। 

বিমানস্থ। বিশোকা চ নলিনী পর্ভামিনী। 

সদানন্দ। সদাকীত্তিঃ সর্বভূতাশ্রয়স্থিতা ॥ 



৪১৬ | কালীতন্ত্রম্ 

তুমি বিমানে অবস্থিতা থাক, তোমাতে শোকের সম্ভাবনা নাই, তুমি 

নলিনী ও পদ্মভামিনী নামে প্রথিতা, তুমি সদানন্দময়ী, তুমি সদাকীর্তি 

এবং সর্বতৃতের আশ্রয়ে সংস্থিতা। 

অনাহতা কুগুলিনী ব্রন্মকলা কলাতীতা। 
বাগ্দেবতা ব্যোমশিঃ ক্রিয়াশক্তিঃ পরা গতিঃ ॥ 

হেদেবি! তুমিই অনাহতপন্ম ও কুশকুগুপিনী শ্বরূপিণী, তুমি 

ব্ষকল! ও কলার অতাত।) তুমিই বাগেবী, তুমিই ব্যোমশক্তি, তুমিই 

ক্রিয়াশক্তি এবং তুমি পরমাগতি | 

জ্বানশক্তিস্ত ত্বং দেবি ক্ষোভিক। বন্ধিকা তথ।। 

ভেগ্ঠাভিন্না তিন্নস্থান। ভেদাভেদবিবর্জিতা ॥ 

হেজননি! তুমি জ্ঞানশকিরূপিণী, তৃমি ক্ষোঠিক! বন্ধিকা, ভেস্ক। 
অভিষ্ধ!, ভিন্নসংস্থান। ও তুমিই ভেদাভেদপরিবর্জিতা। 

গুহাশক্তিগুণাতীতা বশিনী বংশহারিণী। 
সকল! ভগিনী দেবি সর্ববদ! সর্ববতোমুখী ॥ 

হে দেবি! তুমি গুহ্শক্তিম্বরূপা, তুমি ভ্রিগুণের অতীতা, তুমি 
জিতেনিয়া, তুমি বংশহারিপী, তুমি সম্পূ্ণা, এখর্ধযশালিনী, সরব প্রদারিনী 
ও সর্বতোমুখী । 



কালীতন্ত্রম্ ৪১৭ 

প্রক্রিয়া যেগমাত। চ কালিক। কলিহারিনী। 

বিশ্রেশ্বরেশ্বরী দেবি কমলাভা কলাম্তরা ॥ 

হে দেবি! তুমি প্রক্রিয়া, তুমি ধোগমাতা, তুমি কাপিকা ভূমি কলহু- 

নাশিনী, তুমি বিশ্বেশ্বরের ঈ্বরী, তুমি পদ্মবর্ণ। ও কলাস্তরব্ূপিণী। 

পুক্ষরিণী পুণ্যা ভোক্তা পুরন্দরপুরঃনর1 | 
কপিল। পোষণী কান্তা পরমৈশ্বধ্যভূতিদ। ॥ 

হে মাতঃ! তুমি পু্করিণী, পুণাা, ভোক্তী, পুরন্দরপুরঃলরা, কপিলা, 
গোষপী, কান্ত। এই সকপস নামে কাঙিত হইর। থাক। হে দেবি! 

তোদার প্রনানে পম এধর্ধা ও বিভৃতি লা হই থাকে। 

ধন্মোদয়। ভাগ্যবতী পরমার্ধার্থনিগ্রহা | 

মঙ্জোরম। মনোরস্ক। যোগিক্ছেয়। মনোজবা ॥ 

তুমি ধর্োদয়। অর্থাৎ ধণ্মময় হইয়াহই তোমর উদর হইয়াছে, তুমি 
ভাগ বভী, তুমি পরনার্থন্বরূ'পণা, তুমি মর্থনিগ্রঠ। অর্থাৎ অর্থ ভোমাকে 

বশীভূত করিতে পারে না, বরং অর্থ ততোমার নিকট বশীভৃপ্ত হইয়াছে। 

তুমি মনোরম1, মনোরস্কা, তুমি যোগীঞ্জনের জেয় এবং মনের ন্যায় 
বেগবতী। | 

ষ্ঠ 

বেদশজির্বেদমাত। তাপসী বেদরূপিণী। 

যোগেশ্বরেশ্বরী মায়! বেদবিষ্ভাপ্রকাশিন্ন ॥ 

১৬ 



৪১৮ কালী তুম 

হে দেবি! তুফি বেদশকিস্বরূপ, তূমি বেদজমনী, তুমি বেদম্বরূপিণী, 
তুমি তাপসী, তৃমি যোগেশ্বরেরও ঈশ্বরী, তুমি মায়া এবং তোম! হইতেই 

বেদবিগ্ঠা গ্রকাশিত্ত হইয়াছে । 

বিশ্বাবস্থা বিয়ন্ুত্িমহাশক্িমমনোময়ী। 
কিন্নরী স্থরভী বিদ্ঞ। বিছ্যুম্মালা বিহায়সী ॥ 

তুমি বিশ্বাবস্থা, বয়নত্তি, মহাশক্তি, মনোময়ী, কিন্নরী, প্রত, বিদ্যা, 
বিছ্বান্মাল! ও বিহায়সী নামে অভিহিতা। 

' ভারতী পরমানন্দ! বন্দিনী নন্দবল্পতা। 

সর্বপ্রহরণোণেত। পয়াপরবিভেদিকা ॥ 

হে দেখি! তুমিই ভারতী অর্থাৎ তুমি বাণীম্বরূপা, তুমি পরমানন্দময়ী 
তুমি সকলের বন্দনীয়, তুমি নন্দের প্রিয়া, তুমি সর্বপ্রহরণোপেতা অর্থাৎ 
যাবতীয় অন্ত্রধারণের উপযুক্ত পাত্রী এবং তুমিই পরাপরবিভেদিক। অর্থাৎ 
তুমিই পরাপর ভেদ করিয়! থাক। 

অচিস্ত্য। অনস্তবিভবা কাম্য কামেশ্বরেশ্বরী। 

কুম্মাপ্ডী ধনরত্বাঢ্যা ভূলেখা! কনকপ্রভা ॥ 

ছে দেবি! তুমি অচিস্তনীয়া) অনস্তবিতবা, কামা।, কামেশ্বরেশ্বরী, 
কুম্মাপ্তী, ধনরদ্বাঢ্য।, ভূলেখ। ও কনকপ্রভা৷ নামে পরিকীত্তিতা। 

ত্রিবিক্রমপদ্দোষ্তৃত স্বগন্ধ। গন্ধদায়িনী। ্ 

সুহুলনভ ধনাধ্যক্ষা। ধস্পাণিং শিবোদয়া ॥ 



কালীতন্ত্রম্ ৪১৯ 

তুমি ত্রিবিক্রমপদোত্তু তা, সুগন্ধপূর্ণ।, গম্ধদাযিনী, স্ুহুল্লভা, ধনাধ্যক্ষ, 
ধঙুম্পাণি ও শিবোদয়। | 

শাস্তি; প্রভাবতী দীপ্তিধরন্তা পিঙ্গললোচনা । 

আছ্যাভূঃ কমলোত্তুতা পঙ্ক জায়তলোচনা ॥ 

তুমি শান্তিশ্বরূপিণী, তুমি প্রভাবতী, তৃমি দীপ্তি, তৃমি ধন্তা, তুমি 

পিঙ্গললোচনা, তুমি আস্তাভু অথাৎ সকলের আদিতে তুমি অবতীপ। 
হইয়াছ, তুমি কমলোডুত। অর্থাৎ কম হইতে তোমার উৎপত্তি হইয়াছে। 

হে দেবি! তোমার নেত্র পল্মপত্রবৎ আযরত। 

সংক্তিয়৷ গিরিশ শুদ্ধিগেমাত! চ রণপ্রিয়া। 

দুর্গা কাত্যায়নী চগ্তী নিত্যপুষ্ট। নিরস্তরা ॥ 

তুমি সৎক্রিয়া, গিরিশা, শুদ্ধিদ্বরূপা, গোমাতা, রণপ্রিয়া, ছূর্গা, 
কাত্যায়নী, চণ্ডী, নিত্যপুষ্ট] ও নিরন্তর নামে অভিহিত] 

হিরণ্যবর্ণ জগতী চচ্চিতাঙ্গী স্থবিগ্রহা। 

মন্দরাদ্রনিবাস৷ চ জগদ্যন্ত্রপ্রবর্তিক৷ ॥ 

হে দেবি! তুমি হিরপ্যব্ণ|, জগতী, চর্চিতাঙ্গী, সুবিগ্রহা, মন্মরাজি- 
নিবাস ও জপদ্যন্ত্রগ্রবন্তিক! এই সকল আব্যায় কীঠিত। হইয়া খাক। 

রত্বমাল। রত্বগর্ভ। গরহা! স্বর্মালিনী। 

পদ্মনাভা। পদ্মনিভা পুষ্টিথিস্ব গ্রমাথিনী ॥ 



৪২5 কালীতন্ত্রম 

হে মাতঃ! রত্ত্মালা, রত্বগর্ত|, গরহা স্বর্ণমালিনী, পদ্মনাভা, 

পল্পনিভা, পুষ্টি ও বিশ্বগ্রমাথিনী এই সকলই তোমার নাম। 

ধ্বস্তী চ দুল্প্রকম্প্য। নিত্যরুষ্টামুতোন্তবা | 
মহেন্দ্রভগিনী সৌম্য। স্ূরধ্যমাতা দৃষদ্বতী ॥ 

তুমি ধণ্বস্তী, দুম্প্রকম্পা, নিতারুইা$ অমৃভোগ্ভবা, মহেন্দ্রভগিনী, 
ু্য্যমাত1 ও দৃষত্বতী নাম ধারণ করিয়াছ। 

কল্যাণী কমলাবাসা বরেণ্য বরদায়িক। | 

বাত্যামরেশ্বরী বিদ্যা পঞ্চচূড়া বরপ্রদ ॥ 

হে মাতঃ! ভুমি কলাণী, কমলাবাসা, বরেণা, বরদায়িকা, বাতা, 

খ্মমরেশ্বরী, বিস্তু।, পঞ্চচূড়া, ও বর প্রদ! নামে পরিকীত্তিতা। 

কালরাত্রিমহাবেগ। দুর্জয়! ছরতিক্রম! ৷ 

ভদ্রকালী জগম্মাতা' বীরভঙ্্প্রিয়া হিতা ॥ 

হে দেবি! তুমি কালরাত্রি, মহাবেগা, ছুর্জয়, ছুরতিক্রমা, 

ভদ্রকালী, জগন্মীতা, বীরভদ্রপ্রিয়। ও ছিতা নামে অভিহিত।| হইয়া! থাক। 

করাল পিঙঈগলাকার৷ ভক্ততদ্রপ্রদায়িনী। 

যশত্বিনী যশোদাত্রী কামভেদা মহান্বনা ॥ 

হে মাতঃ! তুমি করালা, পিঙ্গলাকারা, ভক্ষভত্রপ্রদাছিনী, যশস্থিনী, 
যশোদ্গাত্রী, কামভেদ1 ও মহান্বন! নামে জতিহিত| | 



কালীতন্ত্রমূ ৪২৯' 

শঙ্ঘিনী পদ্মিনী সাংখ্যা ষড়ধবপরিবর্তিকা। 

চৈন্্া সন্বংসরারূচ। সাংখ্যযোগপ্রবস্তিকা ॥ 

তুমি শব্ধিনী, পন্মিনী, দাংখা।, ষড়ধ্বপরিবর্তি কা, চৈত্র, স্ঘ্রারূঢ়। 

ও সাংখ্যযোগপ্রবর্থিক। নামে কার্তিতা। 

গুন্তারিঃ খেচরী স্বস্থা জগতসংপূরদী ধবজ]। 
খগধ্বজা শ্বগায়ঢ়া কন্ধুগ্রীবা কলিপ্রিয়া ॥ 

হে মানত: ভক্তগণ তোমাকে শ্স্তারি, থেচরা, স্বস্থা, জগৎসংপুরণী, 

ধরা, খগধ্বজাঃ অশ্বগারূঢ়া, কণ্ুগ্রীব। ও কলিপ্রিয়া এই সকল নামে 
কীর্তন করিয়া থাকে। 

এম্বরযপল্পনিলয়। বারাহী ভগমালিনী। 

গণাগ্রণী চ জয়স্তী বিরক্তা! গরুড়াসন। ॥ 

*তুমি এশখবরধাপল্মনিলয়া, বারাহী, ভগমালিনী, গণাগ্রণী, জয়ন্তী, বিরক্তা 
ও গরুড়ানন| নামে অভিহিত। হুইয়। থাক। 

সম্কল্পসিক্ধ। সাম্যন্থ। সন্ববিচ্ঞানদায়িনী। 

কলিকিম্মবহন্তরী চ গুহ্যোপ নিষছুত্তম। ॥ 

ছে দেবি! তুমি সঙ্থস্থ, সাম্যস্থ' সর্বববিজ্ঞানদায়িনী, কলি কন্মযসী, 
ও উত্তম। নামে ভিছিত] এবং তুমি গুহ উপনিষংশ্বরূপ। 



৪২২ কালীতম্ত্ম্ 

নিষ্ঠ। দৃষ্টিঃ স্মৃতির্ব্যাপ্ডি পুষ্টিস্প্টিঃ ক্রিয়াবভী ! 
বিশ্বামরেশ্বরেশান। তৃক্তিমুক্তিঃ শিবাম্তা ॥ 

তুমিই নি, তুমিই দৃষ্ট, তুমিই স্মৃতি, তুমিই ব্যাপ্রি, তুমিই পু, 
তৃমিই তৃষ্টি, তুমিই ক্রির়াবতী, তুমি বিশ্বা, তুমি অমরেশ্বরেরও ঈপানী, 

ৃমিই ভি, তুমিই মু, ভুমি শিবা এবং তু অমৃতা 
লোহিতা সর্পমালা চ ভীষণ! বনমালিনী । 

অনন্তশয়নানন্যা নরনারায়ণোস্তবা ॥ 

তুমি লোহিতা, নর্পমালা, ভীষণা, বনমালিনী, অনন্ত ও 
নরনারায়পোদ্ভব! নামে কীর্তিত। | 

নৃসিংহী দৈত্যমথনী শঙ্খচক্রগদাধর। | 

সন্কর্ধণী সমুৎপত্তিরম্বিকাপদসংশ্রয়া ॥ 

হে দেবি! তুমি নৃসিংহী, দৈত্যমথনী, শব্ঘচক্রগদ[ধরা, মন্বর্ধণী, 
সমূৎপত্তি ও অন্বিকাপদসংশ্রয়! নামে|প্রথিতা। 

মহান্বালা মহাভূতিঃ সুমুত্তি; সর্ব্বকামধুক্। 
শুজ। সৌরী চ ম্বস্তনী ধর্ম কা মার্থমোক্ষদ! ॥ 

তুমি মহাজালা, মহাতৃতি, সরমুর্তি, সর্ব্বকামধুক্, শুভ্র সৌরী, সুম্তনী 

ও সর্ব্বকামার্থমোক্ষদা নামে অভিহিতা হইয়া থাক । 

জমধ্যনিলয়া পূর্ব পুরাপপুরুষারপি;। 

মহাবিভূতিদ। মধ্য! সরোজনয়ন সম! ॥ 



$ীঠ শ্রম ৪২৩ 

জমধ্যনিলয়া, পৃর্বা, পুরাণপুরুযারণি মহাবিভূতিদা। মধ্যা, 

সরোজনয়ন। ও মা, তোমাকে এই মকল নামে কীর্তন কর! যায়। 

অষ্টাদশভূজানাছ্যা নীলোৎপলদল প্রভ1। 

বৈরাগ্যজ্ছাননিরতা! ধন ধর্্মবিবন্ধিতা ॥ 

হে দেবি! তুমি অঙ্টাদশভূক্জা, অনাস্য, নীলোৎপলদল প্রভা, 

বৈরাগ্াজ্ঞাননিরতা ও ধশ্মাধশ্মব বদ্ধি হা নামে অভিঠিত! হইয়া থাক। 

সর্ধশক্তিনিরাঙ্গোকা নিরিন্দ্িয়। স্থানেশ্বরী। 

বিচিত্রগহনাধারা শাশ্বতস্থানবাসিনী ॥ 

তুমি সর্বশক্তিত্বরূপিণী, তুমি নিরালে। হক অর্থাৎ তোম! অপেক্ষ। দীপ্তি 

আর কাহারও লক্ষিত হয় না) তুগি নিরিক্্রিঘা, স্থানেশ্বরী, বিচিত্রগহনা- 

ধার! এবং তুমি শাখতস্থানবাদিনী অর্থাৎ তুমি নিতাধামে বিরাজিত! 
রহিয়াছ । 

নিরানন্বাসনারঢ ত্রিশূলবরধারিণী। 

অশেষদেবতাৃত্তি-দেবতা বরদেবতা ॥ 

তুমি নিরানন্দা, আসনারূ?, ত্রিশৃগবরধারিণী, অশেষদে বতামৃত্তিঃ 
দেবত। ও বৃদেবত। বলিয়া অভিহিত 

গণাস্থিকা গিরিপুত্রী নিশুস্তবিনিপাতিনী। 
অবর্। বর্ণরহিতা! ত্রিবর্দী জীবসম্ভবা ॥ 



৪২৪ কালীতম্তর্ 

হে দেবি! তুমি গণাদ্ছিকা, গিগিপুত্রী, নিশুস্তবিনিপাতিনী, অব. 
বর্ণঝহিত্তব, জিবর্ণ গ জীবসন্তবা নামে পরিকীর্তিতা। 

অন্যস্থানস্তবর্ণ৷ চ শঙ্কর্যযনন্যমানসা | 

অগোত্র। গোমতী গোণ্ডী গুহ্রূপা গুণাস্তরা ॥ 

তুমি অন্তস্থ, অনস্ভবর্ণা, শঙ্করী, অনন্তমানস।, অগোআ!, গোঁধী, 

গুসথদপ! ও গুণাত্তর! নামে অভিহিতা। 

গোনী গব্যপ্রিয়া গৌণী গণেশ্বরনমন্ৃতা। 
সত্যভাম। সত্যসন্ধ! ত্রিসন্ধ্যা সন্ধিবর্িত। ॥ 

হে মাতঃ! তোমাকে সকলে গোনী, গব্যগ্রিযা, গোণী, গণেশ্বর 

নমন্ৃতা, সভ্্যভাম।। সত্সন্ধা, জিঃন্ধা। ও সন্ধিবঞ্ডিতা এই সকল নামে 
আহ্বান করিয়! থাকে । 

সর্ধবাচ্যাশ্রয়া সাংখ্য' সাংখ্যযোগসমুদ্বো । 

খ্যয়াপ্রমোয়াখ্যা শূহ্যশুত্ধকুলোন্তবা ॥ 

হে দেবি! তুমি সর্ববাচা-শ্রয়া, সাংখ।, সাংখ্যযোগসমুস্তবা, 

অলংখ্যেয়া, অগ্রমেয়া, শৃদ্ভশুহকুলোস্তবা এই সকল নাম ধারণ কর। 

: বিন্দুনাথসমুতপত্তিঃ শল্ভূরথা শশিগ্রভা । 

পিশঙ্গাক্ষী মনোজ্ঞা চ অভেদ। মধুহদনী ॥ 

হে দেবি! তুমি বিন্দুনাদসমুৎপত্তি, শভৃরথা, শশিগ্রভা, পিশলাক্ষী, 

ক্লাজা, অতেদ। ও মধুহ্দরনী নামে অভিহিত! | 



কালীতম্ত্রম্ ৪২৫ 

মহাস্তীঃ শ্রীসমুৎ্পত্তিস্তমঃপারে গ্রতিষ্ঠিত | 
ভ্রিতত্বমাতা ত্রিবিধা সৃসৃস্মপদসংশ্রয ॥ 

তুমি মহাশ্রী, শ্রীসমূৎপত্তি, তমঃপারে প্রতিষ্টিতা, ত্রিশ ত্বমাতা, ্রিবিধ। 
ও সুল্ক্মপদসংশ্রয়া নামে কীন্তিতা হইয়া থাক। 

শাস্তাতীত। মালাতীত। নির্ব্বিকারা নিরা শ্রয়া | 

শিবাখ্য। চিত্তানিলপ। শিবজ্ঞানম্বরূপিণী ॥ 

হে দেবি! তুমি শান্ত! অতীত, মালাতীতা, নির্বিকারা, শিবা শর, 
শিবাধ্যা, চিগ্তানলপা ও |শবজ্ঞানম্বরূ(পণী এই সকল নামে অভিহিতা।। 

কাশ্যপী কালকণিক! দৈত্যদানবমাথিনী । 
শান্্রযো নি: ক্রিয়ামূত্তিশ্চতুর্ববর্গপ্রদশিকা ॥ 

হে মাতঃ! তুমি কাশ্তপী, কালকার্ণকা, দৈত্যদানবমাধিনী, 
শান্ধযোনি, ক্রিয়ামৃত্তি ও চতুর্বর্শপ্রদশিক1 নামে গ্রাথতা। 

'নারায়ণী নরোৎপত্তিঃ কৌমুদী লিঙ্গধারিণী। 
কামুকী কলিতাভাব৷ পারাবারবিভূতিদ। ॥ 

হে মাতঃ ! তুমি নারায়ণী, নরোৎপত্তি কৌমুদী, লিঙ্গধারিণী, কামুকী, 

কলিতাভাবা ও পারাবারবিভূতিদ] এই সকল নামে পরিকীন্ঠিতা হইয়। থাক। 

পরাঙগজাতমহিম! বড়ব বামালোচনা। 

স্থভদ্র/ দেবকী সীত1 বেদবেদাঙপারগা ॥ 



৪২৬ কালীতন্তরম 

তুমি পরাহ্গজাতমহিম! তুমি বড়বাঁ, তুমি বামলোচনা, তুমি সুভদ্রা, 

তুমি দেবকী, তুমি সীতা এবং তুমি বেদবেদাঙ্জপারগ!। 

মনস্থিনী মন্যুমাতা মহামনুযুসমুন্তব! 
অমনুযুরমৃতান্মাদ! পুরুতৃত। পুরুষ্টদা ॥ 

হেদেবি! তোমাকে সকগে মনন্থিনী, মন্ত্যমাতা। মহামন্থ্যমুদ্ত বাঃ 

অমন, অন তাহ্বাদ।, পুরুহৃত1 ও পুরু?দ| বলয়! আহ্বান করিয়া থাকে । 

অশোচ্য। ভিন্নবিষয়! হিরণ্যরজতপ্রিয় । 

হিরণ্যরজনী হৈমা হেমাভরণভূ ফিতা ॥ 

তুমি অশোচ্যা অর্থাৎ তোমাতে শোকের গেশমাত্রও নাই, তুমি 

'ভিন্ন-বিষয়] অর্থাৎ তুমি যাবতীয় বিষয় হইতে পৃথক্, তুমি হিরণ্য ও 

রজতপ্রিক্॥ হিরণারজনী, হৈম। ও হেমাভরণে বিভূষিত। | 

বিজাজমাণ! হুক্ধেয়। জ্যোতিষ্টোমফল গ্রদা | 

মহানিদ্র। মহাঘোর! অনিদ্র। সত্যদেবত। ॥ 

তুমি বিত্রাজমাণা, ছুজেয়া, জ্যোতিষ্টোমফলপ্রদা) মহানিদ্র। 
মহাঘোরা) অনিগ্র। ও সতাদেবত! এই সকল নামে পরিকীষ্িত। | 

দীর্ঘ। ককুদ্িনী হ্ৃগ্ভ! শান্তিদা শাস্তিবন্ধিনী। 
লম্ম্যাদিশক্তিজননী শক্তিচক্র প্রবর্তিক। ॥ 

হে দেবি! ভূমি দীর্ঘাকৃতি, ককুদবিশিষ্ট, চিত্তরঞ্জি নী, শাস্তি গ্রদা, 
'শৃস্তিবর্ধিনী। লক্ষ্মী প্রভৃতি শক্তির জননী ও শক্তিচক্র প্রবর্ঠিকা । 



কালীতন্ত্রম ৪২৭ 

ত্রিশক্তিজননী জন্য! ষড়,শিিপরিবর্জিতা । 
স্ধৌত৷ কর্ন্মকরণী যুগাস্তদহনাত্মিক! ॥ 

তুমি শক্িত্রপ্নের জননী, তুমিই সকলের উৎপত্তির কারণ, তুমি 
ষড়্টি পরিশূন্তা, ভূমি হুধোৌতা, তুমি কর্মকরণী এবং যুগাস্তদনাত্মিকা 
অথাৎ তৃমি প্রলয়কালীন অনলাত্মস্থপ্ূ্পা। 

সঙ্্ষণী জগ্ধাত্রী কামযোনিঃ কিরীটিনী। 

এন্জ্রী ত্রেলোক্যনমিতা বৈষ্ণবী পরমেশ্বরী ॥ 

হে মাত! তুমি স্কর্ষণী, ক্গগন্ধাত্রী, কালযোনি, কিরীটিনী, এীন্জ্ী, 

ব্রলোক্যনমিতা, বৈষ্ণবী ও পরমেশ্বরী নামে অভিহিত| | 

প্রহ্যায়দয়িতা দাত্রী যুগ্দৃষ্টিস্ত্রিলাচন!। 
মদোতকট। হংসগতিঃ প্রচণ্ড চণ্ুবিক্রমা ॥ 

তুমি প্রদ্থায়দয়িতা, দাত্রী, যুগাদৃষ্টি, ভ্রিলৌচনা, মদোৎকটা, হুংসগতি, 

গ্রচ্ডা ও চগুবিক্রম। নামে পরিকীঠিতা হইয়া থাক। 

'বৃষাবেশ। বিয়ন্মাতা বিদ্ধযপবর্বতবাসিনী | 

চাণুরহন্ত তনয়া নীতিজ্ঞা কামরূপিণী ॥ 

তুম বৃষাবেশা, বিয়ন্মাতা, বিদ্ধ্যপর্বতবালিনী, চাণুরহস্তর নয়া, 

নীত্িজ্! ও কামরূগিণী । 

বেদবিস্ভা ব্রতবিস্তা ব্রহ্মশৈলনিবাসিনী। 

বীরভদ্রপ্রপুজ্য। চ মহাকামসমুস্তবা ॥ 



৪২৮ কালীতন্্রম্ 

তুমিই বেদবিদ্যা, তুমিই ব্রতবিষ্তা, তুমি ক্রহ্মপর্ব্বতবারিনী, তুমি 
বী্দঞ্জ কর্তৃক গ্রপৃত্রিত! এবং মছাকাললমুন্তবা। 

বিস্ভাধরপ্রিয়। বীর। বিষ্ভাধরনিরাকৃতিঃ | 

সিন্ধা আপ্যায়নী সেব্যা হরস্তী পাবনী কলা ॥ 

ছে দেবি! তুমি বিভ্ভাধরপ্রি।, বীরা, বিদ্যাধরনিরাকৃতি, পিদ্ধ। 

আ'প্যায়নী, সেব]া, হ্রস্তী, পাবনী ও কল! নামে অভিহিতা। 

পোষণী মাতৃক! দেবি বারিজ। বাহনপ্রিয়া। 
সেবিতা সেবিক। মন্মথোদ্ভুতা মানদায়িনী ॥ 

হে দেবি! তুমি পোষণী, মাতৃকা, বারিজা, বাহনপ্রিয়া, সেবিভা, 

সেবিকা, মন্মথোস্ভূত। ও মানদায়িনা নামে পরিকাণ্িভা হইয়া খাক। 

করীধিণী সুরাবাণী বীণাবাদনততৎপর1। 

অরুন্ধতী হিরপ্যাক্ষী সিনীবালী গরুত্মতী ॥ 

হে মাতঃ! তুমি করীধিণী, স্থুধাবাণী, বীণাবাদন তৎপরা, অরুন্ধতী, 

হিরণ্যাক্ষী, সিনীবালী ও গরুত্ম ভী নামে প্রখিতা। 

বন্তুপ্রদা মুগাঙ্কা চ বসোদ্ধার! বন্থুমতী। 

বনুদ্ধর! ধরাধরা পারাবারসহত্রদ! ॥ * 

হেদেবি! তোমাকে সকপে বনু প্রদ, মুগাস্ক।, বসোর্ধীরা, বনুমতী,, 

বহ্ুদ্ধর1, ধারাধর। ও পারাবারসহম্রদ। বলিয়! কীর্তন করির়। থাকে। 



কালীতন্ত্রম ৪২৯ 

শ্রীকালী শীমতী শ্্রীশ শ্রীনিবাস! শিবপ্রিয়া । 

শ্রীধর' শ্রীকরা কল্য। শ্রীধরার্দধশরীরিণী ॥ 

শ্রকালী, শ্রীমতী, শ্রীশা, শ্রনবাপা, শিবপ্রিয়া, শ্ীধর।, শ্ীকরী, কলা 
ও শ্রীধরাদ্ধপরীরিণী এই সকল নামে তুমিই কীন্ঠিত| হইয়! থাক | 

বরারোহানস্তদৃষ্টি ক্ষুদ্র ধনদপ্রিয়।। 
দৈত্যসজ্ঘনিহত্ত্রী চ সিংহিকা সিংহবাহন। ॥ 

হে:দেবি। তুমি বরারোহা, অনস্তুদৃষ্টি, অক্ষুদ্রা, ধনদ প্রিয়া, 

দৈত্যসংঘনিহ্ন্ত্রী, সিংহিকা, ও সিংহবাহিনী নামে অভিহিতা। 

ধাত্রীশা সুশ্রোণিশ্ছিনসংশয়। রসদা রমা । 

স্থকীত্তা রসজ্ঞা লোলহাস! চারুশরাসন। ॥ 

ছে মাত: 1 তুমি ধারী, ঈশা, সথআ্োণি, ছিন্ননংশয়া রসদ, রমা 

জুকীত্তি, রসজ্ঞ!, গোলছাস] ও চারুশরাসন! নামে কাহিতা। 

স্থবর্চলামৃতঅরব!:নিত্যোদিতা! হ্বয়ংজ্যোতিঃ। 

বজদন্তা বন্ত্রজিহ্ব] উত্স্থৃকামুতজীবনী ॥ 

তুমি সুববর্চলা, অমৃভশ্রবা, নিজ্যোদিতা, শ্বদংজ্যোতি, ব্স্দস্তা, 
বন্রজিহবা, উৎস্থক1 ও অমুতজীবনী নামে পরিগণিত|। 

মঙ্গল্যা মঙ্গলামাল! বৈদেহী বজ্বিগ্রহ!। 
গন্ধব্বী করুণা চান্দরী নির্মল! মলহারিণী ॥ 



রী কালীতন্্ 
হে দেবি! তোমাকেই সকলে মঙ্গলা!, মঙ্গযামালা, বৈদেছী, 

বজ্ববিগ্রহা, গন্ধব্বী, করুণ।, চাজ্ী, নিশ্মলপা ও মলহারিণী বলিয়! 

কীর্তন করে। 

সৌদামিনী জনানন্দ। কম্বলাশ্বতরপ্রিয়। | 

কর্ণিকারকর৷ কক্ষ ভ্রকুটিকুটিলানন। ॥ 

তুমি সৌদামিনী, জনানন্দা, কম্বলা, অশ্ব তরপ্রিয়া, কর্ণিকারকর।, কক্ষ! 

ও ভ্রকুটিকুটিলানন। নামে 'প্রথিতা । 

 যুগন্ধর! যুগাবর্তী কংসপ্রাণাপহারিণী। 
প্রত্যঙ্গদেবত। দিব্য। ত্রিসন্ধ্যা হধবন্ধিনী ॥ 

হে দেবি! তুমি যুগন্ধর! ও যুগাবর্তা নামে প্রথিতা। তুমিই কংসের 

প্রাণবিনাশ কর, তুমি প্রতাঙ্গদেবতা, তুমি দিব্য, তুমিই ব্রিসন্ধ্যা এবং 
তুমিই সকলের হ্ষবর্ধনী | 

শক্রাসনগত। শক্রী দিব্যগন্ধা দিবঃ পরা। 

ইষ্ট বিশিষ্ট সাধ্যা চ শিষ্টা শিষ্টপ্রপুজিতা ॥ 

তুমি শত্রাদনগতা অর্থাৎ তুমি ইন্দ্রের ইন্দ্রামনে সমাসীন থাক, তুমি 

শক্রী, তুমি দিব্যগন্ধা, তৃমি হ্বর্গেরও অতীত, তুমি ইষ্টা, বিশিষ্টা, সাধ্য 

এবং শিষ্ট ও অশিষট কর্তৃক প্রপৃঞ্জিতা। 

শতরূপা শতাবর্তা বিনতা সুরভিঃ সুরা । 
স্বরেন্দ্রমাতা স্ুহথযয়। নুযুন্া সূর্য্য সংস্থিতা ॥ 



কালীতন্ত্রম ৪৩১, 
সি 

হে দেবি! তুমি শতরূপা, শতাবর্তা, বিনা, ম্থুরতি, সরা, 

সরেন্দ্রমাতা, সৃছায়া, সুযুয়। ও সূর্যাযসংস্কিতা নামে অভিহিত! | 

সংপ্রতিষ্ঠা সমীক্ষ্য। চ শিষ্টেষ্ট৷ জ্ঞানপারগ! ৷ 

ধর্মশাস্ত্ার্থকুশল৷ ধর্ম্মজ্ঞ। ধশ্মবাহনা ॥ 

সে মাত:! তুমি সংপ্রতিষ্ঠা, সমীক্ষ্যা, শিষ্টেষ্টাঃ জ্ঞানপারগা, 
ধর্মশান্ত্রাথকুশলা ধর্মমনজ| ও ধন্মবাহন! বলিয়া প্রসিদ্ধ! | 

ধন্মাধশ্মবিনিশ্মাত্রী ধাশ্লিকশিবদাযিনী। 

ধন্মবশক্তিধর্মমময়ী বিধশ্মা বিশ্বধন্মিণী ॥ 

তোম। হইতেই ধশ্মাধশ্মের স্থান হইয়াছে, তুমি ধাশ্মিকজনের 

কল্যাণ বিধান করিয়া থাক, তুমি ধর্মশক্তিম্বরূপিণী, ধর্মমময়ী, ধর্মের 
অতীত এবং তুমিই বিশ্বধর্টিপী । 

ধন্মান্তর! ধন্মপূর্ববা ধণ্মাত্মা চ ধনাবহা। | 

ধর্্মোপদেছ নিবৃত্তিরধর্শগম্য। ধরাধর। ॥ 

হে দেবি! তুমি ধর্াস্তরা, ধর্পূর্বা, ধর্মাত্ম, ধনাবহা, ধর্দোপদেস্ী 
নিবৃত্ত, ধর্মগম্যা ও ধরাধর! নামে অভিহিতা। 

কপালীসকলামুণ্ডি; কলাকলিতবি গ্রহ! । 

সর্ববশক্তিবিনির্ঘ,ক্তা সর্ববশক্যা শ্রয়াশ্রয়! ॥ 

হেমাতঃ! তুমি কপালীসকলামৃত্তি, কলাকলিতবিগ্রহ! ও সর্বশক্তি- 

বিনির্খ_ক্ত1 ও সর্বশক্তির আশ্য়ের আশ্রয়। 



৪৩২ কালীতন্ত্ 

সর্ব্বা সর্বেবশ্বরী সূঙ্ষমা সুক্ষজ্ঞানস্বরূপিণী | 
প্রধানপুরুষেশানা মহাদেবৈকসাক্ষিণী ॥ 

তুমি সর্ববা, তুমি সর্কেঙ্বরী, তুমি ুম্কা, তুমি জ্ঞানস্বব্মপিনী, তুমি 
প্রধান পুরুষের ঈীশ্বরী এবং মহাদেবের সাক্ষীন্বরূপ| | 

সদাশিব। বিয়ন্যুন্তিবে দমৃত্তিরমৃত্তিগ। | 
ত্বমেব পরমং ব্রহ্ম মহজ্যোতিনিরঞজনং ॥ 

&ে দেবি! তুমি সনাশিবা, বিয়ন্ুতি, অমৃস্তিগ এই সকম নামে 
অভিহিত৷। তুরমই [নিরগন মহাজ্যোতিঃগ্বরূণ পরম ব্রহ্ম । 

কেচিদ্বদক্তি প্রকৃতিং কেচিচ্চ প্রকৃতেঃ পরাং ॥ 

শিবসংশ্রয়হেতুত্বাত্বাং শিবামিতি কেচন ॥ 

হে দেবি। কেহ কেহ তোমাকে প্রকাত বাণর। বর্ণনা করেন, কেহ 

কেহ প্রঞ্তির অতীত বাপয়। থাকেন এবং কেহ বা শিবের সংশ্রর হেতু 

তোমাকে শিব বলিয়া! নির্দেশ করেন। 

অবিদ্য। নিয়তিম্মায়। প্রধানং পুরুষে মহৎ। 
ব্রন্মেশৌ চ তথা বিষুর্জায়ন্তে ত্বত্ত এব হি॥ 

হে দেবি! অবিদ্।, নি্তি, মায়া, প্রধান, পুরুষ, মহৎ, বন্ধ, ঈশ, 

বিষু ইহার! সকলে তোমা হইতে উৎপন্ন। 

বিদিতাসি পরা শক্তি; সর্ব্বভেদবিবর্জিতা | 

ত্বমেব জগতাং মাতা সর্ববভেদা শ্রয়াশ্রয়। ॥ 
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হে মাতঃ! তৃথিই প্রপিদ্ধা পরম। শজি, তুমি সর্বভেদশৃন্তা, জগতের 
জননী এবং দর্বভেদের আশ্রয়ের আশ্রয়। 

ত্বষাধিষ্ঠানচেতৃত্বাদদিদেবঃ সনাতনঃ। 
সঙ্গত পাতি লোকাংশ্চ অন্তে সংহরতে পুনঃ ॥ 

তোমাকে অধষ্ঠটান ক্রিয়া সনাতন আদিদেব এই ব্রহ্গাণ্ডের হাজন, 

পাপন এ অনন্ত চার সংগার সাধন করিতেছেন । 

চিদানন্দময়া দেবি স্বাআ্ানন্দবিধায়িনী। 

অক্ষরং পরমং ব্যেম সুক্মঃ সব্বগতঃ শিব ॥ 

হেদেখ। তুমি চিদানন্দময্ী, তোমার প্রসাদেই স্বাআনন্দ অনুভব 

হইয়া থাকে, তাম অঞ্র পরম ব্যোম এবং তুমিই সর্বগত সুম্ম শিব। 

ত্বমেব পরমং ব্রহ্ম দেবেষু দেবেন্দ্রঃ স্মৃতঃ | 

ব্রহ্মাবদাং ব্রহ্ম ত্বং হি বলিনাং বান্থরেব চ ॥ 

হেদে! তৃামই পরম ব্রহ্ষ, তুমিই দেবগণের মধ্যে ইন্্র, তুমিই 
্র্ধবেস্তীদগের ব্রঙ্ম এবং তুমিহ বলবান্দিগের বাহুম্বরূপ। 

রুদ্রেষু শঙ্করত্বং হি যোগিনাং কপিলন্তথ1। 
আদিত্যেযুচ উপেল্জ্র খষিষু বশিষ্ঠঃ প্মৃতঃ ॥ 

ছে দেবি! তুমিই কুদ্রগণমধ্যে শঙ্কর, ষোগিণের মধ্যে কপিলদেব্ 
"আদি ত্যগণমধ্যে উপেন্ত্র এবং খবিগণমধ্যে বশিষ্ঠ । 

খল 
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বসুনাং পাবকন্ঞ্চ বেদেষু সাম ইত্যপি। 
ছন্দসাং গায়ত্রী মাতর্বেদিবিংস দ্বৈপায়নঃ ॥ 

হে মাতঃ! তুমি বন্থগণের মধ্যে পাবক, বেদের মধ্যে গায়ত্রী এবং 
বেদবিদ্গণের মধ্যে ব্যাস। 

সংহর্তযু তথ! কালো গুহ্যবণেষু প্রণবঃ। 

সর্বশক্তিমতী মায়া ত্বমেব পরমা গতিঃ ॥ 

হে দেবি! তুমি সংহারকারিগণের মধ্যে কাল, গুহ বর্ণসকলের 

মধ্যে ওক্কার, তুমিই সর্ববশক্তিমতী মায়। এবং তুমিই পরম] গতি । 

বর্ণেষু ব্রাহ্মণ! দেবি আশ্রমাণাস্তথা গৃহং। 
অধ্যাত্ববিদ্ত1 বিদ্যায়ামীশ্বরেষু মহেশ্বরঃ 

হেদেবি। তুমি বর্ণনকলের মধ্যে ব্রাহ্মণ, আশ্রমের মধ্যে গৃহা শ্রম, 

বিষ্যামধ্যে অধ্যাত্মবি্তা এবং তুমি ঈশ্বরলকলের মধ্যে মহেশ্বররূপিণী। 

পুরুষেষু চ দেবেশি হৃদিস্থঃ পরপুরুষঃ। 

কল্লেষু ঈশানত্্ং হি জপ্যেষু শতরুদ্রিয়ং ॥ 

হে দেবেশি! তুমি পুরুষসকলের মধ্যে সর্ধবভূতের হৃদরস্থ পরম 

পুরুষ, কল্পসমূহের মধ ঈশান এবং তুমিই জপ্যদকলের মধ্যে শতকদ্রিয়॥ 

সরশ্বতী চ বাক্যেষু লক্্ীত্তং হুন্নরীষু চ। 
সতীন্বরুদ্ধতী দেবি মায়াবিনাং নারায়ণঃ ॥ 
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হে দেবি! তুমি বাক্য সকলের মধ্যে সরম্বতী, সুন্বরীগণের মধ্যে 

লক্ষ্মী, সতীর মধ্যে অরুদ্ধতা এবং মায়াবিগণের মধ্যে বিষণ 

সুক্তেষু পরম: স্মত্তঃ স্থপর্ণশ্চ পতত্রিযু। ' 

পর্ব্বতানাং মহামেরুরনন্তো ভূজগেঘপি ॥ 

হে মাতঃ! তুমি সথত্তদকলের মধ্যে পরম স্থক্ক, পক্ষিগণের মধ্যে 

স্থপর্ণ, পর্বতের মধ্যে মহামের এবং সর্পগণমধ্যে অনন্ত। 

সর্বাতিগং পরং ব্রহ্ম ত্বমেব ইতি নিশ্চিতং | 

আদিমধ্যান্তবিহীন। নির্ব্বিকার। তথামলা ॥ 

হে দেবি! তুমি সর্বাতীত পরম ব্রহ্ম, তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই। 

তুমি আদি মধ্য ও অন্তশূন্ত, (বকাররহত ও নিশ্মল। 

নমন্তেহস্ত মহাদেবি প্রচণ্ডায়ৈ নমো! নমঃ । 
অব্যক্তমূর্তয়ে তন্তৈ কৃটস্থায়ৈ নমো নমঃ ॥ 

হে মহাদেবি! তোমাকে নমস্কার, তুম প্রচণ্ডরূপিণা অব্যজমুর্তি 

ও কুটস্থ, তোমাকে প্রণাম করি। 

ওষ্কাররূপিণী ত্বং হি বিশুদ্ধসত্বরূপিণী । 

লোকাতীত। দ্বেতাতীত। নমস্তে পরমেশ্বরি ॥ 

হে পরমেশ্বরি! তুমি প্রণবন্বরূপা, বিশুদ্ধ দব্বরূপিণী, লোকাতীতা, 

ও দ্বৈতাঁভীতা, তোমাকে নমস্কার | 
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ভূতানি চ তন্মাত্রাণি তব বঙ্ষস্থলং স্মৃতং। 

আছ্ঠ। মায়। মহাদেবি নমস্তে পরমেশ্বরি ॥ 

হে মহাদেবি! পঞ্চ ভূত ও পঞ্চ তন্মাত্র তোমার বক্ষঃস্থল বলিয়া 

পরিকী্িত; তুমি আন্। মায়া । হে পরমেশ্বরি! তোমাকে নমস্কার । 

আদৌ মধ্যে তথ! চাস্তে রাজসি স্থরস্থন্দরি। 
হুর্গতিনাশিনী দেবি নমস্তে পরমেশ্বরি ॥ 

হে সরম্ন্দারি ! জগতের আদিতে, মধ্যে ও অন্তকালে সর্বদাই তুমি 

বিরাজমান৷ থাক। তোমার কৃপাতেই ছুর্গতি বিনাশ প্রাপ্ত হয়; 

অতএব হে পরমেশ্বরি! তোমাকে নমস্কার করি। 

বাল্যে বাল। চ হে দেবি যৌবনে যুবতী তথ|। 
বাদ্ধক্যে স্থবির। তঞ্চ নমস্তে পরমেশ্বরি ॥ 

হেদেবি! তুমি বালো বাল।, যৌবনে যুবতী ও বার্ধক্যে স্কৃবিরারূপে 

বিরাজ কর, অতএব হে পরমেশ্বরি! তোমাক নমস্কার | 

বরেণ্য। বরদ। তৃপ্চ লোকেষু চ যশসম্ষিনী। 

কৌশিকী কালিকা চণ্তী নমস্তে পরমেশ্বরি ॥ 

তুমি বরেণ্যা, তুমি বরদায়িনী এবং তুমিই লোকসমৃ২মধ্যে একমাত্র 
যশন্বিনী। হে পরমেশ্বর! তুমিই কৌশিকী, তুমিই কালিকা এবং 

তুমিই চণ্ডী; তোমাকে নমস্কার। 
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চিন্তয়স্তি হৃদ সর্ধ্বে যে।গিনশ্চরণৌ তব। 

হুল্ল তে বন্দনীয়ৌ চ মোক্ষায় কমলাঙ্কিতো ॥ 

হে দেবি! ধোগগণ মুক্তিকামনায় শিরস্তর তোমার কমলাঙ্কিত, 

নৃদুলন 5 সর্ববন্ধনীর চরণ হ্বাযে ধ্যান করির। থাকেন। 

নমস্তে পরমেশানি নমস্তেহস্ত্ মহেশ্বরি | 

নমস্তে জগতাং মাত? প্রসন্ন ভব সুন্দর ॥ 

হে পরমেশনি! তোমাকে নমগ্কার, হে মহেশ্বার ! তোমাকে প্রণাম 
করি, হে জগন্মাত:! তোমাকে ননগ্কার, তে সুন্দরি! তুমি প্রসন্ন! হও। 

কামসিদ্িপ্রদং স্তোত্রং যঃ পঠেং দেবীসনিধো। 

মুচ্যতে সর্বপাপেভ্য উপপাপেভ্য এনচ॥ 

বেব্যক্তি দেবিসন্গিধানে এহ কামাসাদ্ধপ্রদ ক্োত্র অধায়ন করে, সে 

সর্ব প্রকার পাপ ও উপপাতক হইতে বিমুক্ত হয়। 

নিঃসজো নি্মমে। ভূত্বা কালীপদপরায়ণঃ। 
পঠেছা পাঠয়েছাপি স মুক্তো নাত্র সংশয়ঃ ॥ 

যে ব্যক্তি নিঃসঙ্গ ও নির্ঘ্ম হইয়া কালাপদে চিত্তপনর্পণ পূর্ব এই সব 

পাঠ করে বা অন্যত্বারা পাঠ করায়, সে ব্যক্তি মুক্তিলাভ করে সন্দেহ নাই। 

পুণ্যাহে পুণ্যতীর্থে চ সংযতেনব্দ্রিয়মানসঃ। 

মুচ্যতে ভববদ্ধেভ্যঃ পঠিত্বেমং স্তবং শুভং ॥ 



৪৩৮ কালীতন্ত্রম 

পুণ্যদিনে পবিত্র তীর্থস্থলে গমন পূর্বক প্রিতেন্দ্রিয় ও সংযতচিত্ত 

হইয়। এই কল্যাণকর স্তব পাঠ করিলে ভববন্ধন হইতে মুক্ত হওয়। যায়। 

যঃ পঠেত প্রাতরুথায় দেবীভক্তিপরায়ণঃ। 

বিদ্বাস্তস্ত পলায়ন্তে খগং দৃষ্ট1 যথোরগাঃ ॥। 

যে ব্যক্তি প্রতিদিন প্রাতঃকালে গাজ্রোথান পূর্বক দেবীভক্তিপরায়ণ 

হইয়। এই ত্তব পাঠ করে, গরুড় দর্শনে সর্পগণের ন্যায় তাহার যাবতীয় 

বিস্র বিদুরিত হয়। 

মোক্ষসাধনাখ্যং স্তোত্রং যঃ পঠেৎ শিবসন্গিধৌ। 

ব্রহ্মলোকমতিক্রম্য দেবীলোকং স গচ্ছতি ॥ 

ষে ব্যক্তি শিবসমীপে এই মোক্ষসাধনাখ্য স্তোন্র পাঠ করে, সে ব্যক্তি 

ব্রহ্মলোক অতিক্রম করিয়। দেবীলোকে গমন করিয়া থাকে | 

মোক্ষসাধনাখ্যং স্তোত্রং যঃ শবুণোতি সমাহিতঃ | 

্রিসন্ধ্যঞ্চ পঠেম্িত্যং পাপং তশ্ ন বিদ্কাতে। 

যে ব্যক্তি সমাহিত হইয়া এই মোক্ষসাধনাখ্য স্তোত্র শ্রবণ করে, 

অথব] যে ব্যক্তি ত্রিসন্ধ্া। ইহ! পাঠ করে, তাহার দেহে পাপ আক্রমণ 

করিতে পারে ন|। 
হণ 

পুজার্থী লভতে পুজ্রং রাজ্যার্থী রাজ্যমাপু যাৎ। 
ভাষ্যার্থী লভতে ভার্ধ্যাং ধনং হৃতধনো। লভেং ॥ 
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ইহার প্রসাদে পুত্রার্থীর পুত্র, রাজ্যার্থীর রাজ্য ও ভাধ্যর্থীর ভার্ধ্যালাভ 
হয় এবং যাহার ধন অপহৃত হইয়াছে, সে ব্যক্তি সেই ধন পুনঃ প্রাপ্ত 

হইয়া থাকে। 

মোক্ষসাধনাখ্যং স্তোত্রং যে৷ জনঃ সংযত পঠেৎ। 

ত্রেলোক্যবিজয়ী সোহপি সর্বসিদ্ধিমবাপ্,য়াৎ ॥ 

যে বাক্তি সংযত হইয়া এই মোক্ষপাধন স্তোব্র পাঠ করে) সে 

ত্রেলোক্যবিজয়ী হয় এবং তাহার সর্বপিদ্ধি লাভ হইয়! থাকে। 

রোগা প্রমুচ্যতে রোগী বিজয়শ্চ পদে পদে। 
শক্রসৈন্যং ক্ষয়ং যাঁতি বন্দী মুচ্যেত বন্ধনাৎ ॥ 

এই স্তব প্রলাদে রোগী রোগ হইতে মুক্ত হয়, পদে পদে বিজয় লাভ 

হইয়। থাকে, শক্রসৈগ্ত বিনাশ প্রাপ্ত হয় এবং বন্দী কারাবন্ধন 

হইতে মুক্তি লাভ করে। 

এশ্বরয্যং বর্ধতে নিত্যং মিত্রবুদ্ধিশ্চ জায়তে। 

ছংখানি প্রশমং যাস্তি ছুরিতানি ক্ষয়ং ফ্রুবং ॥ 

এই স্তব পাঠ করিলে এমখ্বর্ধা বৃদ্ধি পায়, মিত্রবুদ্ধি হয়, দুঃখের উপশম 

হয় এবং পাপরাশি বিনাশ পাইযু। পাকে, ইহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। 

স্তবহ্যাত্য প্রসাদেন হুঃম্বপিঃ স্শ্বপ্পো ভবে । 

দেবীঞ্ুদে শিবে চৈব ভক্তির্ভবতি নিশ্চিতং ॥ 

এই স্তবগ্রসাদে দুঃস্বপ্ন হুম্থপ্নে পরিণত হয় এবং দেবীপদে ও শিবের 

প্রতি ভক্তিনঞ্চার হইয়া থাকে সন্দেহ নাই। 
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স্তবরাজপ্রসাদেন সৎকীপ্তিবর্ধতে ঞ্ুনং। 

অকীন্তিঃ ক্ষয়মাপ্পোতি নাধন্ম্ে তদ্রতির্ভবেং ॥ 

এই স্তব পাঠ করিলে ইহার গ্রসাদে সৎকীন্তি বুদ্ধি পায়, অকীন্তি 

বিনষ্ট হয় এবং অপশ্মে মতি প্রবর্তিত হয় না। 

যঃ পঠেৎ প্রাতরুথায় জিতেক্দ্রিয়ো দ্রিনে দিনে। 

মৃত্যুকালে হরের্নাম তস্যাসাধ্যঞ্চ নো! ভবেৎ ॥ 

যে ব্যক্তি প্রতাহ প্রাঃকালে গান্রোথান পূর্বক জিতেন্দরিয় হইয়া 

এই স্তোত্র পাঠ করে, মৃত্যুকালে হরিনাম তাহার অসাধ্য হয় না। 

দৃষ্ট? তঞ্চ পলায়স্তে ছুঃখানি চ ভয়ানি চ। 
তথা সব্বাণি পাপানি বৈনতেয়মিবোরগাঃ ॥ 

গরুড দর্শনে সর্পগণ যেরূপ ভয়ে পঙ্সায়ন করে, দেইরূপ এই স্তব প্রত্যহ 

পাঠ করিলে তাহাকে দেখিয়! দুঃখ, ভয় ও যাবতীয় পাতক বিদৃরিত হয়। 

কষ্খপক্ষে চতুর্দশ্যাং যঃ পঠেৎ শিবসন্নিধৌ । 

ধনবান বুদ্ধিমান সোহপি পুক্রবান্ বিদ্ভাবান ভবে ॥ 

কৃষ্ণপক্ষে চতুর্দিশতিথিতে শিবস্গিধানে এই স্তব পাঠ করিলে সে 
ব্যক্তি ধনবান্, বুদ্ধিমান্, পুত্রবান্ ৪ বিদ্বান্ হয়। 

€ 

কালীস্তোত্রং মহাপুণ্যং যঃ পঠেদ্েবীসন্নিধৌ। 
পঠেত্বাপি পুজাকালে স জয়ী সর্ববত্তঃ সুখী ॥ 
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যে ব্যক্তি দেবীসমিধানে এই মহাপুণ্য স্তোত্র পাঠ করে অথবা অর্চনা- 

কালে অধ্যক্নন করে, সে ব্যক্তি সর্বত্র জম্মী ও সব্ধপ্রকার সুখে সখী হয়। 

কালী তস্য গৃহং ত্যক্ত। ন গচ্ছতি কদাচন। 

ভবান্দৌ তরণী কালী ভবেত্তস্ত ন সংশয়? ॥ 

কালী তাহার গৃত্যাগ করিয়া কদাচ অন্ত স্থানে গমন করেন না এৰং 

অস্তকালে কালীই তাঙ্ার ভবসাগরের তরণীত্বরূপ হইয়া থাকেন মন্দেহ নাই । 

সহস্রাবৃত্তপাঠেন পুরশ্চ্ধ্যান্য গীয়তে। 
পুরশ্চরণসম্পন্নং স্তোত্রং মোক্ষৈকসাধনং ॥ 

সহত্রাবৃত্তি দ্বার এই ভ্তবের পুরশ্চবণ হইয়া থাকে । এই স্তোত্র 

পুরশ্চরণসম্পন্ন হইলে মোক্ষের একমাত্র কারণ ভয় সন্দেহ নাই। 

শ্রীমহাদেব উবাঁচ। 

ইতি তে কথিতং দেবি দেব্য। স্তোত্রমনুত্তমং | 

অধুনা কবচং বক্ষ্যে সাবধানাবধারয় ॥ 

মহাদেব কহিলেন, হে দেবি! এই আমি হভোমার নিকট অন্থুত্বম 

মোক্ষসাধন নামক কালীন্তোত্র কীর্তন করিলাম। এক্ষণে কবচ 

বলিতেছি, অবধান কর। 

গ্রীমোক্ষসাধনস্যাস্ কবচস্ত ধষিঃ শিবঃ। 
ছন্দোইনুষ্ট প্ দেবতা চ আছ্য। কালী সনাতনী ॥ 
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মীয়াবীজং বীজমিতি হ্,ং শক্তিশ্চ উদ্দানৃতা। 
এঁমিতি কীলকং তস্ত মোক্ষসিদ্ধৌ বিনিয়োগ? ॥ 

শ্রীমোক্ষপাধন নামক কবচের খণ্ষ শিব, ছন্দ: অনুষ্ট পৃ, দেবতা আছ্য| 
সনাতনী কালিকা, হীং ইহার বীজ, হং ইহার শক্তি, এং ইহার কীলক 

এবং মোক্ষপিদ্ধিতে ইহার বিনিয়োগ হইয়া থাকে । 

হীমাদ্াা মে শিরঃ পাতু হু কালী বদনং মম। 

এং মম নয়নে পাত বিজয়া চ জবযুগ্মকং ॥ 

হীং আগ্চ। আমার মহ্তক রক্ষ! করুন, হ্ং কালী আমার মুখ রক্ষ/করুন্, 

এং এই বীজ আমার নয়নম্বয় এবং বিজয়। আমার ভ্রধুগল রক্ষ। করুন্। 

বগল। মে দক্ষিণে কর্ণে বামকর্ণে তথ। জয়া । 

দজনাসাং বিরূপাক্ষী বামাঞ্চ ভীমরূপিণী ॥ 

বগল! আমার দক্ষিণ কর্ণ, জয়! বামকর্ণ, বিরূপাক্ষী দক্ষিণ নাসিকা 
এবং ভীমরূপিণী আমার বামনাসিকা রক্ষা করুন্। 

ওষ্ঠাধরৌ সদ! পাতু শঙ্করী শাঙ্করী ক্রমাৎ। 
কপোলৌ পাতু দেবেশী কেশাংশ্চ রক্তদস্তিক! ॥ 

শঙ্করী আমার ওঠ, শাঙ্করী আমার অধর, দেবেশী আমার কপোলম্বয় 

এবং রক্তদস্তিক আমার কেশসমূহের রক্ষা! বিধান করুন্ ॥ 

দস্তান্ পাতু সঙ্গ! দেবী কাত্যায়নী শুভস্করী। 

গ্রীবাং পাতু মহেশানী কগং কৈলাসবাসিনী ॥ 
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গুভহ্বরী কাত্যায়নী দেবী আমার দস্ত, মহেশানী আমার গ্রীবা এবং 

কৈলাসবাসিনী আমার কঠদেশ রক্ষা করুন্। 

'সর্ববাঁণী রক্ষতু পৃষ্ঠং বিমল। চ উর-স্থলং । 
গুহ্ং পাতু যোগমায়া উদরং নরবাহিনী ॥ 

সর্বাণী আমার পুষ্ঠদেশ, বিমল! আমার বক্ষঃস্থল, যোগমায়। গুহ 

এবং নরবাহিনী আমার উদরের রক্ষা বিধান করুন্। 

করো পাতু নিরাহার! বাহু মে সর্ধবমজলা। 
অঙ্গুলীংশ্চ মহারাত্রির্নখান্ মে পল্মবোধিকা ॥ 

নিরাহারা আমার করদ্বয়, সর্বমঙ্গলা আমার বান্যুগল, মহারাত্রি 

মদীয় অঙ্গুলীনমূহ এবং পল্মবোধিক1 আমার নথ রক্ষা! করুন্। 

কটিং পাতু মহালক্ষ্রীস্ত্রিবলিং স্বর্গবাসিনী। 
প্রজাস্থানং জগন্ত্তিমেচিং মে পরমেশ্বরী ॥ 

মন্ালক্মী আমার কটিদেশ, স্বর্গবানিনী আমার ত্রিবলি, জগমুর্তি 
প্রজাস্থান এবং পরমেশ্বরী আমার মেটরদেশ রক্ষা করুন্। 

পাঁদৌ মে বরদা পাতু উর রক্ষতূ ক্ষালিনী। 
জানুনী সব্ধেশী পাড়ু সর্ববাঙ্গং ভোঁগশায়িনী ॥ 

বরদা আমার পাদদ্বয়, ক্ষালিনী আমার উরুহয়, সর্কেণী আমার 

'জাম্ুতবয় এবং ভোগশায়িনী আমার সর্ববা্ রক্ষা করুন্। 
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কবচং পরমং পুণ্যং পুজাকালে পঠেন্নরঃ | 
সর্ধ্বপাপাদ্বিমুচ্যেত মন্ত্রসিদ্ধির্ভবেদ্ প্ুবং ॥ 

যে ব্যক্তি পুজাকালে এই পবম পুণাপ্রদ দিবা কবচ পাঠ করে,সে ব্যক্তি. 
সর্বপাপ হইতে বিমুক্ত হয় এবং তাহার মন্ত্রাসদ্ধি ইয়া থাকে,সন্দেহ নাই। 

যঃ পঠেৎ প্রধতে। ধীমান্ কালিকাকৃতমানস;। 
নাসাধ্যং বিছ্ধাতে তস্ত কালিকা চ প্রসীদত্তি ॥ 

যে বুদ্ধিমানূ বাক্তি কাণিকার প্রি চিত্ত সমর্পন পূর্বক গ্রম়ত হইয়। 
এই কবচ পাঠ করে, জগতে তাহার অশাধা কিছুই থাকে না; কাঁলিকা 
দেবী তাহার প্রতি প্রপন্ন। হইয়। থাকেন সন্দেহ নাই। 

গু 

শ্রীমহাদেব উবাচ। 
ইতি তে কথিতং দেবি কবচং পরমা্ভুতং | 
কালিকাতন্ত্রোক্তং গুহ্যং দেবানামপি ছুল্প ভং ॥ 

ইতি শভ্রীকালীতস্ত্রে সর্ধবোস্তমোত্তমে হরপার্বতীসংবাদে কালী- 

স্তোত্রকবচাদ্িবর্ণনং নাম বিংশোল্ল।স ॥২০॥ 

মহাদেব কহিলেন, হে দেবি! এই আমি তোমার নিকট 

কালীতস্ত্রোক্ত, পরমাদ্ভুত কালীদেবীর কব্চ কীর্তন করিলাম। ইহ! 
গুহ ও দেবগণেরও দুল্লভ | 

' ইতি শ্ীকালীতঙ্ত্রে কানীত্তেঅ্রকবচাদিবর্ণন নামক বিংশ উল্লাস সমাপ্ত । 




